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Aquest curs que acabem, ha estat marcat per
la crisi. Una crisi que, uns més que uns altres,
hem patit a diferents nivells. Els Lluïsos també
l’hem notada, aquesta crisi o, si més no, els
efectes que ha produït en molts de nosaltres i,
per consegüent, en la nostra vida associativa.
Malgrat tot, aquest curs ha estat força positiu per a l’entitat. El mes de
febrer la Generalitat de Catalunya ens reconeixia com a Entitat d’Utilitat Pública, un reconeixement que feia temps que reclamàvem i que
ens ha de permetre, entre altres coses, establir noves relacions amb el
sector empresarial i gaudir d’un mecenatge cultural, que avui per
avui, no tenim com a línia estratègica en la planificació de l’entitat.
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Però, a més a més, hem continuat creixent com a associació, com a
col·lectivitat. Encara que la situació econòmica no ens ha estat favorable, hem sabut créixer i crear noves activitats i seccions. Hem sabut
apropar a la nostra realitat associativa nous col·lectius, que potser en
aquest moments de crisi, necessitaven, més que mai, un suport d’una
gran entitat. I nosaltres l’hem sabuda oferir. S’ha creat l’Escola de tennis taula, però també hem incorporat a l’entitat el grup NES (No Estiguis Sol). I fa pocs dies la Junta Directiva ha acceptat un altre col·lectiu: un grup d’adolescents i joves amb afinitats literàries.
Cal també destacar l’elaboració d’un dossier de presentació de la
Família de les corals dels Lluïsos que ha comptat amb la col·laboració
de les cinc corals de la casa. I també la incorporació de noves activitats adreçades al col·lectiu immigrant, amb projectes com Famílies
hospitalàries, la cessió d’un espai a l’associació El Pas. Amb l’associació Amics del Sàhara hem establert 15 beques al casal d’estiu, i hem
augmentat les persones que s’han inscrit al Banc del temps de Gràcia,
ubicat als Lluïsos... I moltes altres coses...
És evident que, amb la nostra estructura, amb la nostra aposta per
l’associacionisme i malgrat la crisi, nosaltres continuem creixent. I
ho fem amb ganes renovades, amb noves iniciatives, amb noves propostes...
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Ajuntament de Barcelona
Gràcia

És per tot això que agraeixo a totes les sòcies i socis, a les entitats,
empreses col·laboradores i a les administracions, que hagueu
apostat un any més pels Lluïsos de Gràcia. Us en donem les gràcies
i us demanem que continueu amb nosaltres molts anys més. Us
necessitem.
Molt bon estiu.

Jordi Casassas i Pons
President dels Lluïsos de Gràcia
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CRÒNICA DE GRÀCIA

Per Carles SALAT

CG

Ha estat notícia
a la Vila...

Aquests mesos a Gràcia
hem tingut una mica de
tot i per a tots els gustos, canvis de plaques,
curses ciclistes i medalles d’or... entre d’altres

“La plaça de Rius i Taulet es
converteix en plaça de la Vila
de Gràcia, una de les propostes i dels somnis del desaparegut Albert Musons”

4

Es retirarà l’estàtua de la Victòria

Noves plaques a Gràcia

La noticia està a cavall entre l’Eixample
i Gràcia. De fet, ha estat el Consell de
Districte de l'Eixample qui ha aprovat
una proposició presentada per ICVEUiA en la qual es demana la retirada
de la via pública de l'estàtua de la Victòria. Gràcia se’n veurà afectada perquè
aquesta estàtua forma part de la perspectiva visual dels Jardinets.

La plaça de la Vila de Gràcia ja és realitat.
Es canvien les plaques, i el que fins ara
era plaça de Rius i Taulet es converteix
en plaça de la Vila de Gràcia, una de les
propostes i dels somnis del desaparegut
Albert Musons. El mateix dia, es col·loca
una placa davant la que va ser casa de
l’Albert. Una diada completa dedicada a
la nostra memòria històrica.

Es crea un Grup de Nomenclàtor
de Gràcia

El Tour de França passarà pel cor
de Gràcia

L’objectiu és posar ordre en el noms
dels carrers graciencs d’una vegada per
totes. La proposta és de CiU, i és aprovada per unanimitat. Joan Lafarga, el
màxim expert en el nomenclàtor de
Gràcia lamenta que en aquest tema “hi
hagi molta mandra”.

La carrera ciclista més prestigiosa del
mon passarà per Barcelona, i també per
Gràcia. Concretament, el Tour enfilarà
per Gran de Gràcia, fins a connectar amb
la carretera de l’Arrabassada. Per tant, la
volta francesa passarà per tres barris graciencs: Vila, Vallcarca i Penitents.
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Adéu als Tres Tombs
Tres Tombs tanca de forma solidària. La
històrica botiga de Gràcia tanca portes, però ho fa de manera solidària. Fa
una venda solidària de joguines i obté
5.000 euros dedicats a una malaltia
d’Àfrica: el noma.

Debat sobre els Tres Turons
Ricard Martinez (ERC), president del
Consell de Gràcia, va fer, en el darrer
Plenari, una crida al consens per aprovar el projecte dels Tres Turons. “Amb
el Tres Turons no només ens hi juguem
un parc, sinó també una manera d’entendre la ciutat”.

Moments abans s’havia produït una
votació en la qual dos dels grups de l’oposició, CiU i PP, hi van votar en contra, mentre que ERC hi va votar a favor,
igual que el PSC i ICV-EUiA.

coneixem el criteri que s’ha aplicat”. El
convergent va defensar el concepte de
“parc mixt”: habitatges i parc, i es va
queixar que no s’hagi presentat un pla
de manteniment.

En to conciliador, Martinez va recordar
que “aquesta és una primera votació.
Encara tenim temps d’arribar a un consens, i hauríem de ser capaços d’arribar-hi”.

CiU ha guanyat les eleccions
europees a Gràcia

El portaveu de CiU, Carles Agustí, va
justificar el vot en contra del seu grup
al·legant que la xifra de les desafectacions “és una xifra trampa, i a més no

Aquestes dades contrasten amb les de
fa cinc anys, quan el PSC es va imposar
amb facilitat per gairebé 6.000 vots a
CiU, i una diferència de 13 punts.

En un tomb històric, els nacionalistes
han superat el PSC de 507 vots i 1,33
punts percentuals.
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El PP manté la tercera posició, malgrat
baixar dos punts, ERC baixa gairebé 4
punts i conserva la quarta plaça, mentre que ICV-EUiA baixa gairebé 2
punts.
L’abstenció ha estat fortíssima, del
57,57%, mentre que fa cinc anys va ser
del 53,8%.

Els preus dels pisos a Gràcia
Els pisos de segona mà a Gràcia estan
a 4.197 euros el metre quadrat, a la
ratlla de la mitjana de Barcelona, que
està en 4.204 euros el metre quadrat.
Amb tot, el preu a Gràcia suposa un
descens del 3% respecte del mes anterior.
Però globalment, els experts alerten
que el cicle de les rebaixes en l’habitatge de segona mà s’acaba, i que qui
se’n vulgui aprofitar ha de comprar
“ja”.
Els pisos de segona mà més assequibles
de Barcelona són els de Ciutat Vella, a
3.742 euros el metre quadrat. Els més
cars, els de la zona alta: Sarrià, Sant
Gervasi i Pedralbes.

El Centre, 140è aniversari i
Medalla d’Or de Barcelona
El Centre, en el 140è aniversari, rep
aquest reconeixement com a mostra
d’agraïment per la tasca duta a terme al
llarg d’aquests anys i per l’adaptació
dels principis fundacionals de la institució relatius a la formació i a la instrucció.
El Centre es va fundar el 2 de febrer
del 1869. Els seus fundadors eren prohoms de Barcelona i socis dels Lluïsos
de Gràcia; i el 18 de desembre de 1904
es va inaugurar al carrer Ros d’Olano la
seva seu social, obra de l'arquitecte
Francesc Berenguer i Mestres, deixeble
de Gaudí i vicepresident de l'entitat.
6
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Per Joan Àngel FRIGOLA

GRÀCIA HOMENATJA

Gràcia homenatja
Albert Musons

GH
El passat mes d’abril
es va aprofitar la
commemoració de la
Revolta de les Quintes
per a retre homenatge
Albert Musons

“Periodista de formació,
historiador local i conseller
de Cultura del Districte, va
ser un personatge polièdric,
gran dominador del treball
en xarxa”

lbert Musons va deixar una
important petjada a Gràcia,
per això la societat gracienca
el té ben present i continua
recordant-lo. El passat mes d’abril es va
aprofitar la programació d’activitats en
commemoració de la Revolta de les
Quintes, que ell havia impulsat, per
retre-li un homenatge.

A

nar, on hi ha l’Ajuntament de la Vila,
passava a dir-se, definitivament i oficial, plaça de la Vila de Gràcia. Es feia
realitat així un dels anhels de l’Albert,
que havia llençat la proposta del canvi
de nom des del Grup 1850 i que havia
lluitat per fer-la realitat des de la seva
responsabilitat com a conseller de
Districte.

El diumenge 19 d’abril de 2009 va ser
un dia important per al gracianisme i
la identitat gracienca. Aquell diumenge
hi havia la Mostra d’Entitats que se
celebra cada dos anys al passeig de
Sant Joan, però els estands de les associacions i entitats presents a la Mostra
van quedar mig buits bona part del
matí. El motiu va ser l’acte de reconeixement que la societat civil gracienca
va fer al creador del mot “gracianisme”,
l’Albert Musons.

Aquell diumenge 19 d’abril va ser un
dia de gracianisme i d’homenatge a
l’Albert Musons, però no era el primer
homenatge ni, de ben segur, serà l’últim.

L’homenatge a l’Albert va fer-se amb la
descoberta d’una placa a la casa on va
néixer i on va viure, al carrer Sant Lluís,
62. Un cop descoberta la placa i acabat l’acte al carrer Sant Lluís, els assistents van traslladar-se, en cercavila, cap
a l’antiga plaça Rius i Taulet, on es va
descobrir una altra placa, aquesta de
nomenclàtor, la que deixava clar que a
partir d’aleshores la plaça del campa-

Albert Musons ens va deixar prematurament, als 55 anys d’edat, el 30 d’octubre de 2006 i molta gent a Gràcia
el recorda i el troba a faltar. Periodista de formació i historiador local, va
ser un personatge polièdric, gran
dominador del treball en xarxa. Al
llarg de la seva vida va ser escolta,
cantaire de coral, romeu de Sant
Medir, casteller, soci de diverses entitats gracienques i en va fundar algunes, com la revista Carrer Gran, el
Taller d’Història de Gràcia o el Grup
1850. Des de la seva responsabilitat
com a conseller de Cultura del Districte va ajudar un gran nombre de
grups i entitats.
7

DDN num 50

20/7/09

21:49

Página 8

Per Josep Maria CONTEL

DESTACAT

DT
Els passats dies 18 i 19
d’abril, al passeig de
Sant Joan entre la
Travessera de Gràcia
i el carrer de Còrsega,
es va celebrar la Mostra
d’Entitats de Gràcia
2009. Una mostra
bianual que aplega en
aquest tros del passeig
un nombre important
d’entitats del districte
“...caldria començar a pensar en noves fórmules més
atractives, més encisadores,
més participatives dels visitants a la mostra, que els
vehiculessin més amb l’oferta que tenen al davant, sinó
la mostra és una fira més en
la qual els visitants s’omplen
de paperassa”
8

Mostra d’entitats
de Gràcia

A

ssociacions de veïns, ampas,
colles de cultura popular, entitats de recuperació històrica,
entitats patrimonials G-6,
entitats esportives, esplais, casals de
gent gran, mitjans de comunicació,
entitats socials, etc.–, més de setanta
entitats de tota mena que durant un
dia i mig, desplaçaren l’essència vital
de cadascuna d’elles al bell mig del
passeig, convertint-lo en un gran aparador de projectes i sensibilitats elaborades en els nuclis de cada entitat i per
les persones que les formen.
Passejar pel passeig i aturar-se a cadascun dels petits estands que configuren
la mostra, és anar descobrint poc a poc
una de les realitats de Gràcia, la de la
societat civil que, organitzada envers

d’uns objectius predeterminats, alimenta les necessitats dels graciencs i alhora
dóna sortida a les seves hores d’oci, oferint una oferta lúdica prou important
en tots els camps inimaginables.

Entitats per a tots els públics
El secret de tot això són aquestes entitats, que esdevenen peces clau d’un
entramat d’activitats, per a tots els
públics, edats, etc. Però malgrat que a
Gràcia hi ha una oferta molt important
d’activitats, moltes d’aquests passen
desapercebudes per a molts graciencs,
per això aquesta mena de mostres esdevenen interessants perquè ofereixen per
una banda la informació directa dels
membres de les associacions a tothom
que s’hi apropa i per una altra perquè
des de l’escenari les entitats també
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poden oferir uns tast de les diferents
activitats que realitzen. Una tercera via
són també les activitats que es duen a
terme en la carpa de debats i, evidentment, les actuacions en directe de les
colles de cultura popular.
Ara bé, la valoració del funcionament
de la mostra i de si se’n compleixen els
objectius, cal fer-la des de la distància;
la distància en el temps transcorregut
des de la mostra i amb un pensament
més assossegat. Cal tenir la mà freda a
l’hora d’escriure-la.

Menys d'un dia i mig
Després d’haver viscut diferents mostres, primer caldria valorar els horaris i
l’esforç que comporta per part de les
entitats la seva presència. A Gràcia
hem passat dels dos dies i mig al dia i
mig d’aquest any. S’ha reduït un dia
malgrat utilitzar gran part de la tarda
del divendres per muntar els estands i
dilucidar els petits entrebancs que
poguessin sorgir. El primer dia l’horari
s’estén de les deu hores del matí fins a
les deu del vespre. Dotze hores de mostra real, però caldria valorar les hores
efectives ja que, al migdia, entre les
dues i les quatre l’afluència de visitants
decau gairebé fins al límit zero, cosa
que genera desencís als representats de
les entitats, alguns dels quals opten per
tancar i anar dinar, mentre la fira mostra un aspecte no gaire bo.

L’hora de clausura del vespre també és
un altre aspecte a tenir en compte, perquè a partir de les vuit del vespre gairebé no hi ha públic, sobretot si juga el
Barça. Així, doncs, a partir de dos
quarts de nou moltes entitats comencen a tancar davant la incertesa dels
que voldrien complir l’horari però que
al final clouen la mostra abans d’hora.
El segon dia de mostra, de les deu del
matí a les tres de la tarda, a primeres
hores no hi passa ningú i a l’hora de
tancar tampoc.
Exposat tot això segurament un horari
òptim per a la mostra seria dissabte de
dos quarts d’onze fins les dues del migdia i de dos quart de cinc fins a dos
quarts de nou. I el diumenge de dos
quarts d’onze fins les dues del migdia.
Aquest horari és pensat per als membres de les entitats que romanen a la
mostra i no en la praxis que des del
districte els tècnics programin, sobretot pel que fa a la vigilància dels espais
quan la mostra està tancada.
Hi ha qui pensa que un horari molt
extens és bo, però cal pensar que no
per estar-hi més estona tindrem més
visitants. Així, doncs, crec que caldria
un replantejament seriós de l’horari.

Una mostra que cal renovar
Pel que fa a la mostra –com està
estructurada, el sistema d’estands i

d’informació– tot això està més a prop
dels banderins d’enrolament de la legió
als anys vint del segle passat que del
que avui demana la societat. Si no hi
ha una altra cosa està bé però caldria
començar a pensar en noves fórmules
més atractives, més encisadores, més
participatives dels visitants a la mostra,
que els vehiculessin més amb l’oferta
que tenen al davant, sinó la mostra és
una fira més en la qual els visitants
s’omplen de paperassa, elements publicitaris, etc. que a l’arribar a casa arraconen i... fins a una altra mostra.
Cal pensar que quan es munten mostres com aquesta, moltes coses cal conduir-les o reconduir-les amb el consens
i el suport de tots els agents implicats
que hi estan, apel·lant també a la responsabilitat de les entitats quant al
grau d’implicació que han de tenir a
l’hora d’estar-hi presents i que ha de
ser total, ja que no poden esperar que
l’Administració satisfaci els nostres
anhels si abans no hem apostat per
ells. Per altra banda l’Administració
també hauria d’escoltar totes les propostes, i fins i tot incentivar la implicació de les entitats.
Si entre tots no fem un replantejament
seriós de com volem la mostra d’entitats de Gràcia i no apostem per fer-la
més atractiva, aquesta decaurà i finalment desapareixerà.
9
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Per Èric LLUENT

CONTRACRÒNICA

Abandonats

CC
H

L’abandonament, tant
si és voluntari com si
ens hi obliguen, forma
part de la nostra vida

i ha llibres d’autoajuda, família, amistats, facebook, grups
de poder diversos i tot el que
ens fa sentir cohesionats,
però en el fons estem sols i abandonats
en el nostre procés vital. Això que així
dit pot semblar dramàtic fonamenta la
base del que és la llibertat individual,
de pensament i acció, que molts cops
donem per perduda. Seguint aquesta
premissa, les coses que no ens surten
bé en les hem de menjar amb patates
tot sols, però almenys les patates les
haurem cuinat nosaltres.

“Malgrat llibres d’autoajuda, família, amistats, facfebook, grups de poder diversos i tot el que ens fa sentir
cohesionats, estem sols”

Una de les històries més curioses d’aquests darrers mesos sobre l’abandonament gracienc és la que va viure en Xavi
Arias, el soci del Club Excursionista de
Gràcia que enguany ha pujat tot sol el
quart cim més elevat del món: el Lhotse.
De fet, en principi no l’havia de fer sol
sinó amb la companyia d’un xerpa, però
aquest el va abandonar, va desaparèixer
sense deixar rastre tot just abans de
començar l’ascensió. Diu Arias que
encara el busquen, i és que ara mateix
trobar-lo enmig de l’Himàlaia ha de ser
més difícil que pujar l’Everest a peu
coix, fita que des d’aquí animo el mateix
Arias a realitzar.
Hi ha qui abandona per voluntat pròpia
i n’hi ha d’altres que són convidats a
abandonar. És el cas de les darreres
celebracions del Barça a Canaletes, amb

10

desenes de milers de persones amb
ganes de festa, un centenar d’éssers
absurds i una policia catalana entestada
a difondre les tradicions del nostre país
aprofitant qualsevol ocasió. Si bé ja
coneixíem l’afició de donar a conèixer a
la població en general el ball de bastons,
el Mossos han fet un nou pas cap endavant en el tarannà catalanista i ara volen
promoure el fet trabucaire amb l’ús dels
fusells carregats amb pilotes de goma la
intenció de les quals, en cap dels casos,
és la de fer mal sinó jugar a tennis amb
els manifestants o aficionats que, capficats a córrer, perden l’oportunitat de
gaudir d’aquesta lúdica activitat.
Tornant a Gràcia, hem de subratllar un
abandonament notable que ha canviat
la nostra història: un dijous del mes d’abril, de bon matí, les plaques de marbre
de la plaça Rius i Taulet van comentar-li
a un dels fanals que anaven a comprar
tabac. El fanal contrariat va observar
com les plaques fugien per cames carrer
Mozart avall cap a Barcelona, on van
oferir una roda de premsa per denunciar amenaces d’unes plaques alternatives “que feien molta por”, segons van
afirmar. Aprofitant el buit administratiu,
aquestes plaques alternatives amb el
nom de plaça de la Vila de Gràcia, que
en aquell moment feien el cafè en una
terrassa van encadenar-se a les parets
dels edificis, inclòs el de l’Ajuntament
de Gràcia, i encara les tenim allà. Així
que, des d’aquí, tot el meu suport a
aquestes plaques joves, valentes i amb
idees! Força i resistència!
I per cert, recordeu que aquesta propera
setmana s’estrena a la televisió catalana
un nou programa anomenat ”Qui sap
on?”, la versió casolana del famós “Quién
sabe donde”. La primera edició el programa comptarà amb la presència del senyor
Sistema Democràtic i Actual que fa setmanes va ser abandonat per la majoria
dels seus votants i encara no els troba.
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Per Jordi ALBERTÍ

RACÓ LITERARI

Presentació
de llibres

RL
Recull dels documents
gràfics de l’exposició
amb què es va commemorar el centenari de
l’agregació dels pobles
del Pla de Barcelona a
la metròpoli.

“És un llibre fet amb passió
i amb amor. Els que hi han
treballat han volgut accentuar la projecció social,
popular, de la vida a Gràcia”

E

n aquesta primavera esquitxada
d’aigua i sol us convido a mirar
o remirar un dels llibres més
encertats dels que s’han editat
els darrers anys relacionats amb la història de Gràcia.
Us estic parlant de l’àlbum 100 anys,
100 fotos. Gràcia 1897-1997 que va
editar el Taller d’Història de Gràcia i
que recull els documents gràfics de
l’exposició amb què es va commemorar
el centenari de l’agregació dels pobles
del Pla de Barcelona a la metròpoli.
En la introducció, Lluís Permanyer teoritza a l’entorn de la primacia de les
imatges sobre la literatura a l’hora de
documentar fets històrics. Jo, personalment, no comparteixo aquesta hipòtesi
ja que malgrat la dita que “una imatge
val més que mil paraules”, jo sóc dels
que defensen la força evocadora i la
capacitat d’aprofundiment d’un bon
text literari.
Tanmateix, aquest llibre va més enllà
de ser una compilació de fotografies.
L’ordenació cronològica amb què són
presentats els documents gràfics, els
comentaris al·legòrics amb què s’encapçalen els decennis i les explicacions a peu de pàgina el doten de força i de màgia.

El llibre és el resultat d’un important treball de recerca. I això es nota en les seves
pàgines. És un llibre fet amb passió i amb
amor. La tria i ordenació de les imatges no
és innocent ni tampoc és innòcua. Els que
hi ha treballat han volgut accentuar la projecció social, popular, de la vida a Gràcia. I
han reeixit, crec jo, a trobar un to suggestiu que té la virtut de remarcar les especificitats de la vida gracienca, les que es deriven del seu origen rural, del seu creixement industrial i de la seva tossuderia a
mantenir una personalitat pròpia.
El llibre és, fet i fet, l’esquelet d’una futura
«Història de Gràcia» que cal que aparegui
aviat. La gent l’espera.
Mentre l’esperem, us convido a recórrer
Gràcia per situar la foto d’ahir en la realitat d’avui.
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Per Joan LAFARGA

REPORTATGE

RP
El 1887 es casà a la
parròquia gracienca de
Sant Joan i es quedaren
a viure a Gràcia, al carrer
de l’Encarnació...
Berenguer va viure intensament la vida associativa de Gràcia i arribà a
ser vicepresident del
Centre Moral Instructiu
de Gràcia.
Treballà per Miquel
Pascual, arquitecte
municipal de Gràcia, que
li encarregà nombroses
obres

Francesc Berenguer
(1866-1914).
L’arquitecte

F

rancesc Berenguer i Mestres va
néixer a Reus el 21 de juliol de
1866. Era el més petit de tres
germans. El seu pare regentava
una escola on feia de mestre.
A aquesta escola hi va estudiar un nen
més gran, Antoni Gaudí. Les famílies es
van conèixer i van estrènyer uns llaços
d’amistat que anys després s’estrenyerien encara més.

(dalt) Mercat de la
Llibertat de Gràcia

12

A finals del segle XIX, acabades d’enderrocar les muralles, Barcelona era
una ciutat industrial, emergent i en
creixement. La gent hi acudia d’arreu a

la recerca d’un futur millor. Així, els
pares de Francesc s’hi van traslladar per
tal que aquest pogués estudiar arquitectura, sens dubte influenciats per la
família Gaudí. El 1881 van anar a viure
al barceloní carrer de Méndez Nuñez i
més tard al carrer del Consell de Cent,
al barri de la Concepció, molt a prop
d’on vivia Antoni Gaudí.
El noi Berenguer ben aviat començà a
estudiar arquitectura però no arribà a
acabar els estudis perquè de seguida el
reclamà Gaudí al seu taller. La feina l’absorbí completament, cosa que li donà
uns coneixements pràctics excepcionals
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“Francesc Berenguer, gracienc i compromès
des dels quinze anys fins a la seva mort”

r

(dalt) Carrer Or, 14 (Barcelona)

(dalt) Celler Güell (Garraf)

(baix) Museu Parc Güell (Barcelona)

(baix) Colonia Güell (Santa Coloma de Cervelló)

que el convertiren en un artista de primer nivell però que no li permeté d’acabar els estudis. Cal pensar que pel taller
de Gaudí passaven arquitectes del prestigi de Rubió i Bellver, Raspall, Jujol o
Martinell. D’aquesta manera el jove
Berenguer vivia immers en un món d’artistes de l’arquitectura com en aquell
moment no n’hi havia cap altre al món.
El 1887 es casà amb Adelaida Bellvehí a
la parròquia gracienca de Sant Joan i
es quedaren a viure a Gràcia, al carrer
de l’Encarnació. Començà així una
relació fecunda amb aquella vila de
Gràcia encara independent; relació
que aniria més enllà de l’arquitectura.
Berenguer va viure intensament la vida
associativa de Gràcia i arribà a ser
vicepresident del Centre Moral Instructiu de Gràcia.

Berenguer va ser testimoni actiu d’un
període esplendorós del bategar civil
de Gràcia. Va conviure amb personatges com Rovira i Trias, Pascual Tintoré,
Domènech i Montaner o el mateix
Gaudí. Gràcia era un bullidor on els
uns es nodrien de les idees dels altres.
Molts d’aquests artistes van deixar la
seva empremta en aquella Gràcia que
esclatava pels quatre costats. Un aprenentatge extraordinari que Francesc
Berenguer va saber aprofitar.
Un cop casat i pare de família va haver
d’intensificar la feina i combinà el
taller de Gaudí amb el de Miquel Pascual, arquitecte municipal de Gràcia,
que li encarregà nombroses obres. Atès
que Berenguer no les podia signar, les
signava ell, cosa que en dificulta l’atribució. No obstant això, els entesos han

anat fent la seva tasca i poc a poc se li
han anat fent atribucions que són
indiscutibles i indiscutides.
Amb Antoni Gaudí els unia la professió, l’art però també l’amistat. Tots dos
eren els artistes nascuts a la Catalunya
Nova on la llum mediterrània fa veure
les coses d’una manera molt particular.
Tots dos eren fervorosament creients.
Cada matí oïen missa a Sant Joan,
esmorzaven i baixaven plegats al taller
de Gaudí a la Sagrada Família. Una
amistat que durà fins a la prematura
mort de Berenguer als 47 anys. El 8 de
febrer de 1914 Berenguer morí d’una
malaltia inguarible quan es trobava en
la plenitud artística. El funeral se celebrà a Sant Felip Neri de Gràcia i el
comiat fou una demostració de dol
molt sentida per la societat gracienca
13

DDN num 50

20/7/09

21:49

Página 14

“La figura de l’artista Berenguer és reconeguda
arreu pel món dels arquitectes”

Centre Moral de Gràcia

REPORTATGE

Façana Casa de la Vila de Gràcia

de l’època. Es posa en boca d’un Gaudí
abatut la frase: “Senyor he perdut la
meva mà dreta”. Segur que va ser així
però ja no hi havia res a fer. Una mort
abans d’hora que ens robà molts tresors que de ben segur havien de venir.
Potser el que ens toca ara és donar a
conèixer i reivindicar els que ens va
saber donar en llegat, que en van ser
molts.
La seva figura immensa i la seva sincera
i voluntària relació amb Gràcia no ens
pot deixar indiferents per més temps.
Com a graciencs no ens podem permetre el luxe de prescindir de Berenguer.
A part d’un error seria una traïció. En
Berenguer s’enllacen les dues visions
del món: la local i la global, que quan
es donen la mà esclaten cap a l’infinit.
Com els focs artificials. La figura de
14

l’artista Berenguer és reconeguda arreu
pel món dels arquitectes. Al mateix
temps la persona de Berenguer, gracienca i compromesa des del quinze
anys fins a la seva mort ha passat injustament desapercebuda.
El nomenclàtor de Gràcia està molt
mancat de referents propis. Que
poques figures lligades a la nostra història hi són presents! Està més que
estudiat. És cert que la morfologia
urbana de Gràcia no permet batejar
espai públics sovint. Però també és
cert que quan s’ha pogut fer no s’ha
fet. Ara tenim vigent una normativa
que només permet batejar vials amb
noms de dona. Res a dir. Ens queden
els equipaments culturals i els escolars. Per quan temps hem de mantenir
el nom del carrer i l’institut de secun-

dària Secretari Coloma, insigne inquisidor i perseguidor de jueus? Sabeu
que el nom de l’institut va provenir
del mateix carrer on té la seu? No us
sembla un acte injustificat de poca
imaginació i de mandra administrativa? Sé de què parlo. Si no vigilem passarà el mateix amb l’escola del carrer
Bailèn que molts ja anomenen CEIP
Bailèn. Li passarà el mateix? Depèn de
nosaltres
Fa anys que reivindico la presència de
Berenguer al nomenclàtor gracienc. De
moment sense cap èxit, ho haig de dir.
Els nostres governants no hi deuen
veure les virtuts de tenir uns noms de
carrers o d’equipaments culturals que
ens expliquin les nostres coses. Les que
ens són properes. Potser cal donar un
nou impuls a la reivindicació.
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“La persona de Berenguer ha passat
injustament desapercebuda”

Gran de Gràcia, 15

Què podem fer?
El Consell Plenari del març de 2009 va aprovar per 17 vots a
favor i cap en contra la creació d’un grup de treball per estudiar i fer propostes al nomenclàtor de Gràcia. És un camí
que caldrà aprofitar. De moment han passat tres mesos i ni
gall ni gallina. Des de la societat hem de saber arrencar la
crosta mandrosa que molts cops s’apodera dels nostres
governants i fer-los veure que hi ha coses que són molt
importants. A Gràcia hi ha noms d’espais públics que sobren
i, contràriament, n’hi ha que ens falten. Treballem, doncs, en
aquesta perspectiva. Hem de poder fer els canvis que la nostra història i el sentit comú ens marquin. Hem de poder dir
que l’Albert Musons hi sigui, hem de poder dir que Secretari
Coloma deixi de ser-hi. Que avui Gràcia reconegui i honori
Berenguer i Mestres com es mereix. També és memòria històrica i fa anys que anem tard.

Gran de Gràcia, 77

PRINCIPALS OBRES DE BERENGUER A GRÀCIA
1888-1893 Mercat de la Llibertat
1894 Reforma de la casa rectoral de Sant Joan de Gràcia
1895-1902 Santuari de sant Josep de la Muntanya
1900-1901 Habitatge privat del carrer Gran, 237
1903 Habitatge privat del carrer Gran, 196
1904 Centre Moral i Instructiu de Gràcia
1904 Casa al Parc Güell (actual Museu Gaudí)
1905 Habitatge privat al carrer Gran, 77 (premi Vila de Gràcia
la rehabilitació)
1905 Façana de l’Ajuntament de Gràcia
1905 Habit. privat al carrer Gran, 15 (Pastisseria La Colmena)
1909 Habitatge privat al carrer Torrijos, 14
1909 Casa Rubinat al carrer de l’Or, 44
1909 Reforma de la parròquia de sant Joan de Gràcia
1909-1911 Capella del santíssim a la parròquia de st. Joan de
Gràcia
1913 Obres diverses a sant Felip Neri de Gràcia
Hi ha nombroses obres desaparegudes o de difícil atribució
que eixamplarien la seva contribució al patrimoni de Gràcia.
Cal afegir que fora de Barcelona i tanmateix a Catalunya
Berenguer també hi va deixar la petja de la seva obra.
15
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Per Elisenda CUCURULL

Ramon
Tremosa

ENTREVISTA

ET
Ramon Tremosa va néixer
a Sant Boi de Llobregat
l’any 1965. Quinze anys
després es va traslladar a
la Vila de Gràcia i ara
viurà a cavall entre
Brussel·les i Gràcia després que la seva candidatura per CiU al Parlament
Europeu obtingués el
22,24% dels vots emesos
a Catalunya. Al seu programa electoral hi destaquen les propostes socials
en matèria de treball,
immigració, llengua i
drets civils, entre altres.

16

Als quinze anys es va anar a viure a
Gràcia. Quins canvis hi ha hagut al barri
des que hi viu?
Gràcia segueix essent, en essència, la
vila entre barris al cor de Barcelona
que vaig descobrir l’any 1980, quan
vaig venir-hi a viure procedent de Sant
Boi de Llobregat. Sortosament, no ha
prosperat cap de les iniciatives dels
anys 70 que volien travessar el barri
amb una gran avinguda, fet que hauria
fet perdre la unió i la personalitat a una
vila històrica. A Gràcia hi pots fer vida
de poble, si vols, en el sentit de gaudir
dels avantatges del comerç de proximitat, de la seva densa vida associativa i
de la coneixença propera de la gent. I
des de Gràcia també pots fer vida
directa de capital, perquè és un barri
central enmig d’una gran ciutat i està

molt ben comunicat amb els principals
equipaments i serveis culturals, socials,
hospitalaris, universi¬taris i empresarials que són propis de tota gran ciutat.
Gràcia canvia constantment, com tota
realitat humana, però manté la seva
essència secular de carrers estrets,
cases baixes, veïnat proper i vida de
barri (amb la seva festa major al mes
d’agost) que li han donat fama per la
seva singularitat.

Gràcia és un barri amb molta tradició
associacionista. Creu que és beneficiós
per a la societat catalana tenir un teixit
associatiu tan ampli? Per què?
Si s’estudien i s’analitzen les societats
més desenvolupades en elles s’hi observa una densa xarxa d’entitats i d’associacions de tota mena. Això és el que
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“Si no pensés que el futur dels meus fills pot
ser pitjor que el nostre present no hauria entrat
en política”

alguns economistes com Francis Fukuyama anomenen “capital social”, que
vindria a ser la capacitat que tenen els
habitants d’un país de cooperar entre
ells. Aquesta capacitat val tant per al
món de l’empresa com per al món
social, és a dir, del teixit associatiu.
Així, de la mateixa manera que un dels
indicadors de la qualitat democràtica
d’un país és l’índex de lectura de diaris
d’informació general (no diaris esportius
ni gratuïts), un dels indicadors de desenvolupament d’un país es mesura a partir
del grau de pertinença dels seus habitants a entitats i associacions de tot tipus. En el cas de Catalunya, finalment,
cal tenir present que gràcies a tota
aquesta àmplia tradició associacionista
s’han pogut anar integrant a la nostra
llengua i a la nostra cultura les diferents
onades migratòries que, en les darreres
dècades, han anat arribant al nostre país.

“Fins ara la meva autèntica vocació ha estat la
docència i la recerca acadèmica”

Ha participat alguna vegada en alguna
associació? Quina? Quina tasca hi desenvolupava?
Al barri de Gràcia vaig anar a estudiar
solfeig i piano a l’Orfeó Gracienc
durant quatre anys. Vaig cantar a la
coral Euterpe, els anys en què assajava
a Sant Felip Neri i als anys en què cantava a l’Església dels Josepets. En
aquesta darrera parròquia vaig ser
monitor, durant alguns anys també, del
grup cristià de joves Hora-3, que també tenia un fort component excursionista. I també vaig ser objector de
consciència, i vaig dur a terme la prestació social (substitutòria del servei
militar obligatori) al Casal d’Infants del
Raval, un any del qual tinc un record
sensacional.
Tota aquesta vida associativa en l’edat
adolescent i en la primera joventut van
contribuir decisivament a forjar i a

millorar la meva manera de ser, fent-me
més obert als altres. Si estàs reclòs a
casa i només vas de casa a l’escola i de
l’escola a casa et vas isolant progressivament i et vas tancant portes i oportunitats de futur.

Acaba d’iniciar una nova etapa professional: de la Universitat al Parlament
Europeu. Què el va impulsar a emprendre aquesta aventura política?
La meva entrada en política és deguda
a la percepció que el meu país pateix
una greu crisi econòmica i política,
que pot derivar també en una crisi
social important si no s’hi posa remei.
Si els actuals governs espanyol i català
fossin competents i eficients en l’encarament i les respostes a les crisis
esmentades jo avui seguiria fent classes a la universitat, ja que fins ara la
meva autèntica vocació ha estat la
docència i la recerca acadèmica. Si no
17
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ENTREVISTA

“La vida associativa en l’edat adolescent i en la primera joventut van contribuir decisivament a forjar i a millorar la meva
manera de ser”
pensés que el futur dels meus fills pot
ser pitjor que el nostre present, no
hauria entrat en política, perquè algunes de les solucions a les crisis esmentades passen per la política. En
moments de crisi les solucions passen
per fer més política i no menys. Amb
més indiferència i passotisme envers la
política les solucions a les crisis triguen més, i no menys, a arribar.

Quins canvis hi haurà a partir d’ara en
la seva vida?
De dilluns a dijous seré a Brussel·les i
a Estrasburg i això vol dir que dormiré
tres nits fora de casa. Els divendres
faré territori per Catalunya (i també
alguna vegada per les Illes Balears i pel
País Valencià) perquè els eurodiputats
defensen interessos locals i han d’estar
en contacte amb la gent del seu territori. És per aquesta raó que els eurodiputats, a diferència dels eurofuncionaris, no viuen a Brussel·les sinó al seu
país d’origen. En tant que professor
tenia un cert interès a visitar empreses
i cooperatives, a parlar amb professionals i treballadors, i en els meus
darrers llibres he recollit molt sovint
les seves necessitats i inquietuds, per
tal de donar-les a conèixer. Ara puc fer
una feina semblant, amb la possibilitat
de ser més útil des de la política en
mirar de millorar les seves oportunitats de feina i de resoldre els seus problemes i de defensar els seus interessos.

Quins aspectes de les entitats civils
europees importaria a les associacions
catalanes?
A part de la professionalitat de les
entitats i associacions europees, en
molts països aquestes reben un patrocini molt important en forma de donacions empresarials, que estan molt més
ben incentivades fiscalment des dels
respectius governs. En aquest aspecte
tenim molt camp per córrer a casa
18

nostra perquè estem encara molt lluny
del reforçament addicional que, per
aquesta via, tenen les entitats civils
europees. Si només les administracions
públiques es volen reservar la potestat
de subvencionar les entitats civils, la
temptació del control polític és llavors
molt més gran.

Què pot aportar Catalunya als moviments cívics europeus?
Catalunya és model de bones pràctiques en la gestió de la immigració i
una part molt important d’aquest èxit
passa pel seu ampli i extens teixit associatiu. Donar a conèixer internacionalment aquest model pot ser de gran uti-

litat per a molts països europeus en els
quals només fa una dècada, i no un
segle com nosaltres, que estan reben
importants onades migratòries.

Per acabar, coneix Lluïsos de Gràcia?
Quina vinculació té amb l’entitat?
Als Lluïsos de Gràcia hi venia a jugar a
bàsquet alguna vegada, atès que jo
havia jugat un parell d’anys a La Salle
de Gràcia. Actualment els meus fills
són usuaris del servei de casal d’estiu
dels Lluïsos: la meva filla gran, que ara
té deu anys, hi ha participat algunes
setmanes els darrers anys i els bessons,
que ara tenen cinc anys, s’estrenen
aquest mes de juliol.
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Per Pep GORGORI

REFLEXIONS DES DE MADRID

Defensar Madrid
des de Catalunya

RM
L’exposició “Defensar
Madrid és defensar
Catalunya” reflecteix
les bones relacions
que varen tenir les dues
ciutats durant la guerra
civil

“La societat civil barcelonina es va organitzar per
donar suport als necessitats
de Madrid”

H

i va haver un temps en què
Madrid i Barcelona, lluny de
ser ciutats rivals, van ser
ciutats germanes. Una bona
relació que va ser especialment intensa
durant la guerra civil. Fins a finals de
juliol es pot veure a Madrid l’exposició
“Defensar Madrid és defensar Catalunya”, que recupera l’eslògan aparegut
en un dels molts cartells publicitaris
que es van imprimir durant la contesa.
El Centre Cultural Blanquerna, en ple
carrer d’Alcalá, recull tot d’imatges que
documenten la solidaritat entre totes
dues ciutats aquells anys. (Si no hi
podeu anar, tranquils: a la tardor l’exposició es podrà veure a l’Ajuntament
de Barcelona).
I és que això de la rivalitat entre Barcelona i Madrid no deixa de ser un invent
modern, i que a la pràctica difícilment
es pot aplicar a les relacions entre ciutadans i ciutadanes d’una i altra ciutat.
Les bones relacions es van fer paleses
en temps de guerra quan la societat
civil barcelonina no va dubtar a organitzar-se per donar suport a les persones que malvivien sota els bombardejos
de la capital d’Espanya. Institucions i
entitats hi enviaven menjar, mantes i
qualsevol cosa que pogués ser útil
davant l’atac de les tropes franquistes.
En aquells temps, el president Companys va pronunciar en nombroses
ocasions una frase que vista avui dia
sobta una mica: “¡Madrileños, Catalunya os ama!”.
Veient les imatges i les portades de diaris de l’exposició, un no pot evitar preguntar-se si aquestes bones relacions
no s’haurien de reprendre, sense
necessitat que hi hagi una guerra.

Moltes entitats no dubten ni un moment
a posar-se en contacte amb col·legues
d’altres països, o d’altres punts d’Espanya. Però sembla que amb Madrid
haguem canviat la solidaritat pels recels.
Tindria la seva gràcia que la Verbena de la
Paloma, que coincideix en el temps amb
la nostra Festa Major, també es pogués
viure una mica aquí…

19

OPINIÓ
SECCIÓ
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Per Javi AGUDO

Per Jordi CASSO

La tele
ha mort

L’agraïment
i el coratge

A L

rribo a
casa i
vaig
directe
cap a l'ordinador.
És dijous a la nit, i
dijous a la nit la
meva sèrie de capçalera és Lost (Perdidos). Sempre
miro l'episodi que
han fet la nit anterior als Estats Units, sense esperar que l'emetin a Catalunya,
així, de pasada, em serveix de classe d'anglès. Els diumenges,
en canvi, m'agrada veure The west wing (El ala oeste de la
Casa Blanca), que ja no s'emet per enlloc, però que tinc al
disc dur per administrar-me-la sota setmana. Amb Entourage
(El séquito), ho faig diferent. Com que només dura mitja
horeta la veig a estones mortes, al llit just abans de dormir,
quan necessito una descans per alliberar la ment, mentre
bull la pasta.

OP

El fet és que la meva tele ja fa temps que es dedicar a criar
pols en un racó. I és que amb això d'Internet, de poder-te
baixar el que t'interessa i veure-ho quan vulguis, ja no he
d'estar pendent dels programadors bojos de les cadenes de
televisió, que es dediquen a canviar la emissió dels programes com els ve en gana i sense avisar. I al final ja no sé que
estic mirant, si Herois, o Urgencias, o Los hombres de House, o
El cor de Ventdelplà. Ara miro el que m'interessa, quan m'interessa, sempre que la dona em deixi, és clar.
Ja sé que molta gent es planteja si això de baixar-se coses
per Internet és legal o fins i tot ètic. Legal ho és sempre que
no hi facis negoci. I ètic, això ja seria més discutible. La
majoria de les televisions ja estan penjant els seus continguts a la xarxa de forma gratuïta, i no només les americanes.
Jo mateix segueixo els programes Españoles en el mundo i
Redes a la web de TVE, i seguia el magnífic programa Silenci?
a la de TV3 abans que se'l carreguessin. Sempre se'n van els
millors. Així que sembla que el negoci va cap aquí. La tele ha
mort. Visca la tele!
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legint unes reflexions d’en Dario Molla vaig topar
amb un capítol molt interessant sobre l’agraïment,
que em va fer pensar.

Hi ha una actitud força comuna que consisteix a creure
que tot allò de bo que em passa és simplement una de
tantes coses a què tinc dret i que se’m deuen, mentre que
qualsevol cosa negativa és una injustícia intolerable.
Aquesta és una font d’insatisfacció, una font de malestar
que em rosega i que no em deixa viure amb un grau de
felicitat raonable.
Aquí hi juga el seu paper l’agraïment, que pareix de creure que tot allò de bo que rebo i del que he anar rebent no
és pas, de cap de les maneres, un dret adquirit per
damunt de les altres persones i, per tant, a més de saberho aprofitar i saber-ne treure partit, em cal estar-ne content i agraït. Agrair-ho a Déu si ets creient o agrair-ho a la
sort si no ets creient. En resum vol dir que he de saber
acollir tot allò de bo, i que no he de viure tan pendent
del que jo crec que em mereixo i encara no rebo.
Davant la barreja de coses bones i dolentes he de ser
capaç de valorar, aprofitar i agrair les coses bones i positives i també saber encaixar amb coratge les negatives, perquè si vull viure una vida plenament humana no tinc cap
més remei que fer-ho així.
Suposo que queda clar que no és pas una crida al conformisme sinó una crida a fer front a la vida a partir de la
realitat, de tota la realitat, es tracta d’esforçar-me a treballar fermament amb les eines de què disposo sense quedar-me lamentant per les que no tinc. Es tracta de negarme a deixar passar la vida sense posar tot el que pugui de
la meva part perquè sigui una vida realment gratificant,
amb totes les limitacions i problemes que siguin però
mínimament gratificant.
Bé deu ser aquest el plantejament de Déu per als seus
fills estimats, oi?
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Per Joan LIZANDRA

Per Susanna ÁLVAREZ

Infidel, jo?
No, gràcies...

Perplexitat

P

E

rimer dissabte d’abril de 2009: torno a casa el migdia, després d’una passejada fins al mirador del
Virolai. Engego la ràdio per escoltar durant una
estona la reemissió de la intervenció d’en Sergi
Pàmies al programa “El Món a RAC-1”, d’en Jordi Basté. En
Pàmies està fent repàs de les novetats de la graella televisiva,
i en aquell moment, concretament, parla d’una nova sèrie de
TV-3, que du per títol Infidels.

Després d’escoltar el gran Pàmies, reflexiono al voltant de
quina importància té avui dia el fet de ser fidel a la parella,
sobretot en un món immers en una profunda crisi, de la qual
solament se’n parla en termes econòmics, quan segurament,
l’origen de tot plegat es troba en una gran manca d’ètica i de
valors morals per part dels qui l’han causada, empesos per la
consigna que “la principal norma... és que no hi ha normes...”
Però, tornant a la infidelitat, m’imagino que, si d’aquesta
qüestió se’n fan sèries televisives, deu ser bàsicament per dos
motius: el primer, perquè potser hi ha algú interessat que
tots plegats siguem uns perfectes infidels; i el segon motiu,
perquè potser és el reflex d’un fenomen més present i quotidià del que ens pensem...

l dimarts 21 d’abril de 2009, El País publicava una
breu entrevista a Pedro García, exjugador de waterpolo d’elit. La seva vida com a professional de l’esport va lligada –entre molts altres esdeveniments–
al desencís dels Jocs de Barcelona de 1992 i a l’obtenció de
l’or olímpic quatre anys després, a Atlanta.

“L’excusa” de l’entrevista era la publicació d’un llibre autobiogràfic, ja que Pedro García ha escrit Dejarlo es posible, en
què explica que va ser alcohòlic i drogoaddicte. A l’entrevista, signada per Carlos Arribas, em quedo parada quan llegeixo: “Lo confesé en el equipo en el 92, antes de los Juegos...”.
Més endavant es fa menció a un company seu, el millor porter de la selecció, Jesús Rollán, que també va acabar amb la
seva vida, el 2006, sense haver superat les seves addiccions.
Celebro la força de Pedro García per superar aquest tràngol,
un fet que pel que llegeixo no hauria estat possible sense
l’ajuda d’un altre waterpolista d’elit –i ara amb càrrec a can
Barça– Manel Estiarte. Segons explica García, Estiarte no
només el va ajudar moralment, sinó també passant-li la
quantitat de 600 euros mensuals durant anys.

Sobre aquest últim, vull dir que no m’estranya gens ni mica
que, en la societat actual, ser fidel a la parella hagi esdevingut una mena de “norma que ens podem saltar, mentre ell o
ella no se n’assabenti”...

Acabo de llegir l’entrevista i començo a fer-me preguntes:
com és possible que aquesta persona, un esportista professional, pogués mantenir aquestes addiccions durant tot
aquest temps? Mai no va passar cap control? Durant aquests
anys va competir en moltíssims tornejos, campionats del
món, jocs olímpics...

Avui dia, certament, tot és més volàtil que anys enrere. No hi
ha res etern, tots ho sabem. Hi ha l’estimació que una persona pugui canviar de feina entre cinc i deu vegades durant la
seva vida laboral; i amb aquest panorama, la cultura de la
immediatesa i del viure el moment es poden estendre fins i
tot a la vida privada...

Entenc perfectament que els seus companys mantinguessin
el secret, però, no creieu que els responsables federatius
havien de saber-ho o sospitar alguna cosa? Ningú no havia
de dir res? Ningú no era responsable?

Però em sembla que hi ha fronteres que convindria no passar mai, perquè, no sé vosaltres, però el cas és que a mi em
sabria greu que la meva dona, si en tingués, m’enganyés... Per
tant, per molt que la societat d’avui dia em convidi a ser infidel amb uns principis que tinc molt arrelats, tampoc ara no
els penso canviar...
A més, tampoc no em sé veure, ni ara, de solter, empaitant
turistes sueques a la Costa Brava...

Actualment, a més de publicar aquest llibre, fa conferències
a joves, i lluita perquè la manca de diners no sigui un obstacle per a les persones que decideixen començar una nova
vida, lluny de les drogues i de l’alcohol. Ell se n’ha sortit,
com per sort alguns altres esportistes, però no deixo de sentir una perplexitat immensa en pensar en totes aquelles persones, amb responsabilitat i poder, que van tancar els ulls o
van mirar cap a un altre costat. Per aconseguir uns resultats?
A canvi de què? Per no destapar les misèries d’un grup humà
que havia d’aconseguir grans fites per a l’esport “nacional”?
Em faig totes aquestes preguntes, malauradament, sense cap
resposta...
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4+1
Preguntem a
4 polítics i 1 ciutadà:
“Quines mesures
proposeu per mantenir
el comerç tradicional
a Gràcia?”

Per Francesc GAMBÚS

Per Josep Anton VINYALS

V

T

ivim en una economia cada
cop més globalitzada, on una
crisi financera als Estats Units
genera una crisi econòmica
d’abast mundial, agreujada en el nostre
cas per la manca de reflexos dels governants locals. Tot plegat, per tant, acaba
afectant els botiguers de la vila de Gràcia.
Sortir d’aquest atzucac econòmic, com
és el de Gràcia, passa per dur a terme
una política de suport i impuls del
comerç, petit i mitjà, tradicional de casa
nostra. El nostre model de vida de ciutat passa pel comerç com a eix vertebrador i de cohesió social, com a gran centre de trobada i relació social. Per això
el comerç és el bressol de la vila.
Creiem que és imprescindible impulsar
un Pla de Suport al Comerç que s’ocupi
dels problemes que l’afecten. Cal parlar
sense embuts d’urbanisme comercial.
Creiem que cal reforçar els serveis
d’inspecció de l’Ajuntament perquè
siguin més eficaços i eficients. De la
mateixa manera, cal un esforç especial
en l’eradicació de la venda ambulant
il·legal. Cal canviar a consciència la
política fiscal de l’Ajuntament, que té
per costum gravar de forma important
el comerç. És fonamental, al nostre criteri, l’impuls i promoció dels eixos
comercials i les associacions de comerciants i finalment, des de CiU creiem
important que des de l’Administració
no només es treballi per proporcionar
al comerç el millor marc de treball sinó
que es treballi també per incentivar la
modernització del teixit comercial.
En resum, la vila és viva quan les persianes s’alcen cada dia. I si així no fos la
vila i la vida vilatana quedarien orfes de
tot. Per això des de CiU creiem fermament que el comerç, com deia al principi, és el bressol de la vila i com a tal
l’hem de tractar.
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enim el model de comerç que
volem, l'anomenat «Tipus Mediterrani», caracteritzat per un
comerç petit, dispers, i de qualitat. Aquesta composició fa xarxa, dóna
vida i llum als carrers i, com a conseqüència de tot això, dóna cohesió social.
És per això precisament que la nostra
actuació s’adreça a la promoció i defensa d'aquest comerç. Com? Doncs d'una
manera que els socialistes ja fa anys que
posem en pràctica: «Fer ciutat, fer barri».
Amb urbanisme, esponjant el territori
allà on cal i construint pàrquings. Amb
mobilitat: pacificant el trànsit en superfície, reordenant l'entorn, ampliant i
millorant el transport públic, fent
carrers de plataforma única i indicant
adequadament les zones comercials.
Amb promoció, mitjançant la Festa del
Comerç, la campanya de Nadal i oferint
cursets de cost nul al comerciant.
Totes aquestes activitats ja les tenim en
marxa, perquè formen part d'un model
de ciutat, i per tant de barri. Un model
que vol aconseguir un espai que afavoreixi la tranquil·litat, el poder passejar i
la proximitat a totes les nostres botigues.
Però tot això ho hem de fer respectant la
iniciativa del comerç, amb total col·laboració, per aconseguir el millor espai per
a càrrega/descàrrega, la millor ubicació
de contenidors, etcètera.
Creiem que la unió dels comerciants ha
de ser forta; és a dir, ha de sorgir dels
propis comerciants. Són ells qui coneixen millor les seves necessitats i han de
lluitar per resoldre-les. Nosaltres ajudarem en aquest aspecte, donant tot el
suport que calgui. No podem oblidar
que som a Europa, hem d’estar amatents
a què s'hi fa, i tenir-ho en compte, per
mantenir el nostre comerç actiu, però al
mateix temps ha de ser àgil i modern.
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Per Jeffrey MASSANA

Per Àlex López

Per Agustí LAPIEDRA

E
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A la vegada, cal reforçar els eixos
comercials, i promoure l’associacionisme, que és bàsic per donar una major
força que permeti als comerciants,
innovar, que afegeixi encara més valor
a la seva activitat. Una marca de
comerç lligada a Gràcia pot conferir
aquest valor. Des d’Esquerra Republicana defensem que el model comercial
de la ciutat de Barcelona amb els criteris de compacitat, complexitat i cohesió existents és la base que aguanta la
nostra economia i seria un greu error
que en el moment actual les tendències liberalitzadores triomfessin. Així,
els mercats han de ser nuclis d’atracció
importants de comerç i veïnat.

La gran liberalització és un dels culpables que ens ha portat a la crisis que
estem patint. I el petit comerç és un
dels sectors més febles en moments de
crisis.

l comerç tradicional constitueix una de les principals activitats econòmiques que trobem
al nostre país i és un factor
essencial tant en el seu desenvolupament econòmic com en la configuració
de la seva vida social. A Gràcia en concret tenim la sort de gaudir d’un
comerç de proximitat particularment
dinàmic i plural, i el qual és un element
d’identitat més del nostre districte.
Considerem que enfront del model
massificat de les grans superfícies, el
comerç minorista tradicional i de qualitat que representen centenars d’establiments presents a Gràcia potencia les
relaciones comunitàries i de proximitat
i contribueix que el nostre sigui un
entorn més divers, acollidor i segur. Per
això, pensem que cal continuar amb
campanyes de dinamització comercial
com la Festa del Comerç, així com
prendre iniciatives que afavoreixin el
comerç tradicional i que limitin l’establiment de centres comercials i grans
superfícies.
A més d’això, considerem que per tal
que el teixit comercial tradicional
afronti els reptes de futur cal que l’entorn urbà on aquest se situï disposi
d’un espai públic de qualitat. En definitiva, un model de ciutat cohesionada,
sostenible, compacta i per als vianants,
on la gent gaudeixi fent vida al barri.
Per aquesta raó, considerem que l’acció
decidida a favor de l’espai urbà amb la
millora dels carrers i de l’espai verd, l’eliminació de barreres arquitectòniques,
la renovació del mobiliari i el manteniment urbà, afavoreixen de manera molt
directe el comerç minorista i de proximitat. En aquest sentit, el treball continuat per la millora de l’espai públic es
demostra com el millor aliat del
comerç tradicional de les nostres places i carrers.

l comerç de proximitat és un
dels valors afegits i diferenciats
de Gràcia. No només esdevé
activitat econòmica, sinó que a
més a més és part activa, de la cohesió
social. Actualment, en moments de crisi, cal actuar per tal de mantenir
aquest teixit comercial. Des d’Esquerra
hem proposat que en el Consell de
Comerç es faci una anàlisi concreta de
com està afectant la crisi. I, sobretot,
en solucions. No n’hi ha prou amb les
Jornades de Comerç al Carrer.

Entre tots, i particularment des de l’Ajuntament, cal incidir per fer copsar
que comprar al comerç tradicional no
és només un intercanvi econòmic sinó,
un model de vida, mediterrani. Així,
promoure l’ús responsable i sostenible
de l’espai públic és defensar el comerç
de proximitat, que incideix en el Pla de
Mobilitat. Finalment, cal promoure la
creació de més zones comercials,
sobretot als barris Nord, a VallcarcaPenitents i la Salut, atesa la vitalitat
que confereixen al territori.

rec que és important per
comprendre el món del
comerç explicar una cosa:
Gràcia sempre ha estat famosa per la seva varietat de petit comerç
familiar amb experiència i qualitat , el
col·lectiu de comerços està compost
per autònoms, que són els que menys
costos generen a la Seguretat Social ,
d’aquí ve l’acudit del que demana al
geni el desig de no estar mai malalt i el
geni el fa autònom. L’autònom està desprotegit; si tanca el seu comerç es queda sense res. No té atur, suporta uns
dilatats horaris, treballa festius i dissabtes i amb comparació amb altres
models comercials paga una gran
quantitat d’impostos. El model comercial català genera gran quantitat de
riquesa i de feina, amb menys costos
per l’Estat. Els serveis de què tots
volem gaudir i que volem que tingui
qualitat –com sanitat, pensions, educació, infraestructures etc.– es nodreixen
dels impostos.

La solució primordial per sortir d’aquesta crisis és, en primer lloc, que les
administracions prenguin consciència
del paper del petit comerç i que defensin el model de comerç tradicional.
Hem de modernitzar els nostres
comerços i buscar nous incentius, però
aquesta obsessió per jubilar tots els
models tradicionals i crear-ne de nous
de vegades és un gran error ja que
només hi guanyen uns quants, molt
pocs.
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Per Emeteri FRAGO, president del Cargol Graciós

DE

El Cargol Graciós.
Associació gastronòmicacultural

“Cargol treu banya,
puja la muntanya,
cargol bover a Gràcia
jo vindré“.
I fent xino-xano,
els cargols organitzats
van començar a arribar
a Gràcia.

“

Cargol treu banya, puja la muntanya, cargol bover, a Gràcia jo
vindré“. I fent xino-xano, els
cargols organitzats van començar a arribar a Gràcia. Així cal recordar
les visites promogudes des de la Federació de Festa Major dels amics i amigues
de la Fecoll de Lleida organitzadors de
l’Aplec de Lleida, amb els seus tasts de
cargols a la Festa Major i que hores d’ara continuen acompanyant-nos a la Festa Major i en altres activitats. Record
important per a nosaltres com a associació ja que va ser a les seves activitats
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on un conjunt de coneguts interessats
per la Festa i la gastronomia vàrem
començar a pensar a fer alguna cosa
divertida, oberta a tothom i al voltant
del fet gastronòmic, tenint com a referent important –però no exclusiu– els
cargols.

Xino-xano cap a l'associació
Fa quatre anys va començar el llarg
pelegrinatge d’organitzar-nos com a
associació, però la lentitud d’aquell
procés no ens va espantar; sabem que
la paciència i la constància són neces-
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“Acompanyem i col·laborem amb aquelles entitats i iniciatives
que existeixen a Gràcia i que són part de la seva memòria històrica, cultural i festiva...”

sàries per a qualsevol cargol que vulgui
arribar a qualsevol lloc i que el millor
era començar amb un sopar de presentació a potencials cargolaires.

Els nostres primers actes
Un dia de juny de l’any 2007, quan el
grau d’humitat ambiental era prou confortable per sortir de casa, des de diferents llocs de Gràcia i de més enllà,
vam començar a confluir als Jardins de
Manuel Torrente de Gràcia i vam donar
peu al nostre primer acte públic de
presentació a closca treta, sense
embolcalls ni garlandes però sí amb un
tast cargolaire, amb el suport d’amistats, d’alguna entitat i del Districte.
Aquell mateix estiu del 2007, vam jugar
a la lliga de la Festa Major en l’espai de
celebració dels 100 anys de l’Europa, i
pilota més, pilota menys, vam fer els
nostres primers gols. Després, evident-

ment, també hem après a encaixar-los a
la nostra porteria.

5.000 persones al llarg de tota la setmana i que esperem poder repetir
aquest any 2009.

La consolidació de l'entitat
Ja en la cursa vers una gastronomia
lúdica, cultural i social a Gràcia, amb el
referent del cargol, hem començat a
trobar múltiples col·laboracions i complicitats de professionals de la cuina, la
restauració, les botigues especialitzades, jovent i gent gran, entitats gastronòmiques i persones amb ganes de
compartir, que han permès posar sobre
el terreny, en el marc de la Festa Major
del 2008, un espai especialitzat per fer
gresca gastronòmica: TASTA GRÀCIA,
amb el suport municipal i de la Federació de Festa Major. Un espai de trobada tranquil i familiar al voltant de la
gastronomia, on es pot conèixer i compartir la diversitat gastronòmica que
acull Gràcia en les seves diferents formes i formats, que va acollir a més de

VOLS PARTICIPAR?
Si t’agrada innovar a la cuina, provar noves receptes i combinacions, et
convidem a participar en el nostre
concurs per a la denominació del plat
amb cargols: Cargols a la Gracienca,
que celebrem en el marc de la Festa
Major de Gràcia, obert a tothom que
aporti una nova recepta amb cargols;
la cuina cargolera de collita pròpia;
un concurs en què un jurat selecciona el millor dels plats presentats, i
després de cinc concursos el millor de
tots ells s’emportarà la denominació
del plat de Cargols a la Gracienca.
Tot això va acompanyat de premis i
festa inclosa.
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I com no només de festes viu el cargol,
també acompanyem i col·laborem, banya amunt banya avall, aquelles entitats
i iniciatives que existeixen a Gràcia i
que són part de la seva memòria històrica, cultural i festiva, ja sigui galopant
al costat dels cavalls a Sant Medir o
organitzant maridatges de cargols i cal-

çots, promovent la literatura gastronòmica, acompanyant la Marató de Barcelona amb degustacions, animant els
Foguerons de Sa Pobla, participant en
l’Aplec de Lleida i fent palesa l’animació gastronòmica de Gràcia en altres
indrets i poblacions.

La gastronomia popular i la gent
INFORMA'T
Si vols seguir les nostres activitats
o conèixer què fem, pots entrar a la
nostra pàgina web:
www.cargolgracios.org
o bé enviar-nos un correu electrònic a
banyes@cargolgracios.org
I si tens temps i ganes pots veure’ns
en acció a:
www.youtube.com/cargolgracios
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Així, doncs, sense presa però sense
pausa, continuem fent ruta per Gràcia
i més enllà, cap a les estrelles... o fins a
estrellar-nos.
Això som ara, i si t’anima poder seure
en una taula o bé a peu dret i compartir les teves idees, experiències o receptes gastronòmiques, uns acudits, debatre tranquil·lament sobre la cuina i la
gastronomia, els cargols, els formatges,
el vi o els bolets, la recepta familiar de
tota la vida o les varietats de dolços

que coneixes, fer sortides per conèixer
altres indrets i organitzar activitats gastronòmiques amb altres i per als altres,
només podem dir-te que vinguis i facis
un tast de nosaltres i si t’agrada, queda’t i participa, en la mesura de les
teves possibilitats, en la construcció del
nostre SLOW GRÀCIA. Una forma de
viure i compartir una parcel·la del nostre lleure al voltant de la festa i la gastronomia.
Gràcies per la teva lectura i fins aviat.

DADES D’INTERÈS
Associació Cargol Graciós
Hotel d’entitats de Gràcia
Carrer Providència, 42
08024 Barcelona
Mòbil: 663 776 588
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Per Mireia BARGALLÓ

CONSELLS DE SALUT

La salut
del viatger

CS
Abans de començar el
viatge convé planificarne tots els aspectes
sanitaris, com a mínim
un mes abans

“L’aigua i els aliments
poden ser font de malalties
infeccioses. L’aigua per
beure sempre ha de ser
embotellada i precintada”

E

n els darrers anys ha agumentat la gent que viatja a llocs
cada vegada més exòtics. Abans
de començar el viatge convé
planificar-ne tots els aspectes sanitaris,
com a mínim un mes abans. Cal anar al
metge perquè pugui avaluar l’estat de
salut general, informar-se sobre les
condicions sanitàries de la zona de
destí i sobre si cal l’administració de
vacunes o quimioprofilaxi. Els requeriments varien segons el país i la zona
que es visita (rural o urbana), la durada
de l’estada, l’època de l’any, el tipus de
viatge i les característiques individuals.
Per això, és recomanable demanar consell personalitzat als centres de vacunació internacional.
L’aigua i els aliments poden ser font de
malalties infeccioses. S’ha de tenir molta cura de no consumir cap aliment
cru ni semicuit, cal evitar la rebosteria
i els gelats, la fruita sense pelar i les
salses i cremes. L’aigua per beure sempre ha de ser embotellada i precintada.
Cal insistir en la necessitat de veure
dos litres d’aigua al dia, sobretot si es
visiten països càlids i es fan llargues
caminades.

Un trastorn comú quan es viatja és el
restrenyiment. Per evitar-lo es pot augmentar la fibra de la dieta i prendre un
producte regulador del trànsit intestinal com la fibra soluble, probiòtics o
un laxant suau
Els insectes també poden transmetre
infeccions, especialment el paludisme,
malaltia molt estesa en tots els països
tropicals. Per evitar les picades cal vestir roba de teixits naturals (cotó, lli),
colors clars, màniga llarga i pantalons
llargs; calçat tancat, còmode i transpirable; ulleres de sol i barret. No s’ha
d’oblidar la crema de protecció solar
extrema i l’ús d’un repel·lent adequat.
Quan prepareu la vostra farmaciola
recordeu posar-hi una provisió dels fàrmacs que consumiu habitualment, així
com material bàsic de cura (antisèptics,
apòsits per a petites ferides), i medicaments per a patologies comunes (analgèsics, antidiarreics...).
L’oficina de farmàcia és un bon lloc on
es pot iniciar la prevenció del viatge,
per tant, feu-hi les consultes i gaudiu
de l’estada del lloc que visiteu!
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Per Medir CUGAT

Per Mossos d’ESQUADRA

Copa - Lliga
- Champions

Consells per prevenir
robatoris als pàrquings

R
A

vui patirem. Això és el que diu el soci del Barça
abans de qualsevol partit del seu equip, ja sigui
contra el Numància o contra el Manchester.

El soci del Barça és patidor de mena. Però de la mateixa
manera, quan el juliol de cada any es presenta l’equip en el
seu interior tots pensen que aquest any sí: “aquest any ho
guanyarem tot, som els millors”. I ves per on, i esperem que
serveixi de precedent, aquest any s’han complert les dues
coses: hem patit però ho hem guanyat tot. Allò que ni el gran
rival ha pogut fer mai: Copa, Lliga i Champions. I tot això
amb un joc espectacular, enveja de mig món i part de l’estranger.
I una molt bona recomanació per a aquest estiu és recuperar
els millors partits d’aquest màgic team, la final de Copa, la
final de la Champions, les golejades al grans de la lliga i
sobretot el 2 a 6 a Madrid. Pensàvem que ho havíem vist tot
i resulta que quatre nois sortits de la Masia, la fàbrica dels
somnis de Can Barça, sense cap mena de glamur ni una
planta que desperti passions, ens donen un dels millors
espectacles que qualsevol mortal ha pogut veure sobre un
camp de futbol (deixant de banda els concerts de Bruce
Springsteen).
Van ser 90 minuts que van generar una pujada d’adrenalina
a tot un país que aquella nit va dormir levitant. És molt
complicat recuperar-se després d’una exhibició memorable.
Nits com aquesta fan que tots plegats ens reconciliem amb
aquells que només fa uns mesos no servien per a res. Però
això és el Barça i per això també és més que un club.

SEGURETAT

RECOMANEM

DDN num 50

S

C

ontroleu les portes
d’accés per a vianants i d’accés per
a vehicles: les portes d’accés al pàrquing, tant
les de vianants com les dels
vehicles, han de tenir una
mínima supervisió pel que
fa al seu bon funcionament.
• Quan utilitzeu les portes
és molt important que us
assegureu que els panys
de seguretat queden degudament tancats.

• Seguretat passiva. Es recomana la instal·lació de sistemes
de vigilància passiva, com per exemple càmeres de vídeo
o càmeres de parany.
• Si teniu contractat servei de vigilància privat, col·loqueu
rètols que indiquin que l’aparcament és vigilat per l’empresa de seguretat que correspongui.
• Assegureu-vos que durant l’entrada i sortida amb el vehicle
ningú aprofita per entrar a l’interior del pàrquing mentre es
tanca la porta. No marxeu fins que estigui totalment tancada.
• Instal·leu una il·luminació adequada i suficient a l’exterior,
a l’interior i als accessos de l’aparcament.
• No permeteu que cap desconegut accedeixi a l’interior.
• Eviteu deixar les claus i els comandaments a distància a
l’interior del vehicle, així com altres objectes de valor.
• Poseu el cadenat al ciclomotor o a la motocicleta encara
que estigui al garatge. També podeu connectar l’alarma del
vehicle, en cas de disposar-ne.
• Informeu els propietaris que tenen llogades places d’aparcament que, de vegades, alguns llogaters quan canvien d’aparcament s’emporten les claus i els comandaments.
• Comproveu periòdicament incidències relatives a pèrdua
i/o sostraccions de comandaments a distància o claus.
• Canvieu cada any la codificació dels comandaments a distància.
• Pengeu aquestes recomanacions en un lloc visible a l’interior del pàrquing.
Si observeu alguna persona sospitosa aliena a l’aparcament poseu-vos en contacte amb la policia de la Generalitat – mossos d’esquadra al telèfon 088
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Per David MONTFORT

BÚSTIA VERDA

El pati
de l’escola
Si ens aturéssim en aquest moment,
podríem parlar d’un excel·lent treball i
ens posaríem medalles perquè creiem
que el capità Enciam no ens arriba ni a
la sola de la sabata. Res més lluny de la
realitat. Com en qualsevol moneda
sempre hi ha una cara i una creu.

BV
Què podem dir del pati
de l’escola, on nens i
nenes juguen sense
parar, s’expliquen els
rolletes i les múltiples
aventures moltes
d’elles fruit d’una gran
imaginació?
Ara no tractarem de fer
psicologia infantil sinó
d’adults

“Sempre hi ha preguntes
per respondre i errors que
ens han de servir per millorar la nostra línia d’acció de
cara a la següent activitat”

E

ls educadors al pati de l’escola
tenen el deure d’observar els
infants i vigilar que respectin
les normes de convivència,
cosa a vegades molt difícil ja que és
durant el temps lliure quan s’esdevenen tots els conflictes possibles que
hom pugui imaginar. El nostre particular pati de l’escola és la Plaça del Nord.
Una de les activitats per excel·lència en
la nostra entitat és la fideuà de Sant
Lluís, que té lloc en aquest pati.
Dins d’aquesta activitat hi ha molts
aspectes per organitzar. Com podeu
suposar també s’activa el protocol
ambiental i que serà recollit en el pla
d’acció ambiental dels Lluïsos de Gràcia (vegeu apartat nous projectes).
Així que d’una manera o altra un es
posa el vestit d’educador i ens posem a
imaginar totes aquells aspectes que caldrà treballar per fer sostenible la festa
a la plaça.
En resum, aquesta és la línia d’acció:
1. Ús de plats i gots reutilitzables.
2. Ús de coberts de compostatge.
3. Ús de gerres per servir l’aigua.
4. Separació correcta de les deixalles
en orgànic, plàstic, vidre i paper.
5. Cartells informadors de la correcta
separació de residus.

Perquè sempre hi ha preguntes per respondre i errors que ens han de servir
per millorar la nostre línia d’acció, cal
deixar constància d’allò que cal millorar.
1. Ús de plats de plàstic en l’aperitiu.
2. Ús de condiments d’un sol ús (oli,
sal, etc.)
3. I aquesta per l’Ajuntament: per tercera vegada consecutiva no ens ha
portat un contenidor de recollida
orgànica i per tant no el vénen a
recollir. Per què a Gràcia no es recicla la matèria orgànica?
Bé, i segur que més gent pot pensar en
mil cosetes que poden millorar la sostenibilitat de moltes coses que fem. Per
cert, si en coneixeu alguna ja sabeu a
la porta que heu de trucar.
Per acabar, dues preguntes a l’aire.
1. Es pot fer a la vegada menjar i escoltar a la gent que parla pel micròfon?
A mi em sembla que informar de les
mesures sostenibles mentre la gent
menja fideuà, no és compatible.
2. Cal felicitar-nos per la correcta separació dels residus. La pregunta però
és, si ningú controlés (o informés)
de la correcta separació, s’hauria fet
bé?
Ja dic que a vegades tot em recorda el
pati de l’escola, sempre atent on mira
el profe, si t’observa fas cara de bon
nen i ets el més maco i dòcil del món,
ara, quan em doni l’esquena, que es
prepari!
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Eucaristia
de Pasqua

Sant Jordi

E

E

QH
l divendres dia 17 d’abril i després
d’un molt temps de no fer-ho,
vàrem celebrar una eucaristia dintre la vuitena pasqual.

“Sant Jordi va reunir els
autors graciencs en un sopar
als Lluïsos de Gràcia, fruit
de l'exposició Una literatura pròpia”

“El Dinar de Pagès ha volgut
ser l'inici d'un seguit de trobades gastronòmiques típiques de cada època de l'any”

“La Diada Boliviana va
coincidir amb el dia de la
mare de Bolívia”

Aquesta celebració en principi havia de ser el
punt central de la reunió del Grup de la Catequesi d’Adults, però va semblar que valia la
pena oferir-la a tothom que hi estigués interessat. Com que es va organitzar a darrera
hora, ens vàrem haver de limitar a fer córrer
la notícia només oralment i malgrat aquesta
limitació (que ens dol moltíssim i per la qual
demanem perdó a tots els qui hauríeu volgut
assistir-hi i no us en vau assabentar) una
trentena de persones ens varem aplegar a
l’entorn de qui va presidir l’Eucaristia: el nostre bon amic Àlvar Maduell, en una celebració profundament viscuda.
Amb el seu tarannà planer i proper l’Àlvar
ens va introduir en una celebració senzilla i
íntima amb un estil ben atípic que ens en
feia sentir participants molt directes i que va
agradar a tothom. Partint dels textos corresponents al segon diumenge de Pasqua, l’Âlvar ens va plantejar una molt bona reflexió
sobre què hauria de ser cada comunitat cristiana i, en definitiva, com hauríem de ser i
què hauria de fer cada un de nosaltres.
A la vista del bon clima creat en aquesta
eucaristia, ens hem plantejat anar repetint
l’experiència de forma més organitzada i
amb la deguda divulgació, perquè aquelles
persones que volguessin, tinguessin la possibilitat de participar-hi.

ls Lluïsos de Gràcia, el 23 d’abril no
ens conformem amb llibres i roses.
Per Sant Jordi ens agrada fer festa
grossa i l’allarguem perquè no se’ns escapi
tan ràpid. Amb la tradicional parada de llibres que fa barri i fa cultura vam compartir
la plaça del Nord amb la parada de roses
de l’esplai GMM de la casa.
La renovada exposició “Una literatura pròpia”, per segon any, va vestir la sala d’exposicions i ens va aproximar als autors, autores i articulistes de la Vila de Gràcia. Arran
de l’exposició, es va reunir els seus protagonistes i altres graciencs relacionats amb el
món de les lletres i la cultura del nostre
barri, en un sopar als Lluïsos.
El teatre i la música també van ser-hi presents. El dissabte 25 el col·lectiu Objectiu
Freedònia va organitzar una actuació de
jazz i clown, i el diumenge 26 , la companyia de teatre de titelles La Txumaneia va
presenta “La llegenda de Sant Jordi” per
donar-la a conèixer als més menuts.
Per concloure el Sant Jordi 2009 només
ens resta pronunciar dues paraules: cant
coral. El concert de Sant Jordi es va fer el
mateix diumenge a la Sala d’Actes dels Lluïsos. Va participar-hi la Coral Vent del Nord
dels Lluïsos de Gràcia i l’orquestra de Cambra Vila de Gràcia, que, com ja és tradició,
van donar el nostre toc personal a les festes
i en un dia de lletres ens van deixar sense
paraules fins al proper Sant Jordi.
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Dinar
de pagès

E

l passat 10 de maig i juntament
amb l’associació gastronómica El
Cargol Graciós vàrem organitzar
una nova edició de la cargolada que aquest
any va tenir un format diferent sota el nom
genèric de Dinar de Pagès. L’objectiu va ser
donar un nou caire a la cargolada després
de valorar que quedava un acte molt desdibuixat; tradicionalment havia estat l’acte
de tancament del cicle de màgia però des
de la Junta es va valorar que eren dues
coses sense connexió. El menú per a aquest
dia va consistir, lògicament, en dues varietats de cargols cuinats pels amics i amigues
de El Cargol Graciós, amanides, botifarres a
la brasa i fruita del temps. Sota un bon sol
primaveral ens vàrem reunir més de 120
persones entre socis i veïns de l’entorn. Tots
els assistents van gaudir molt de la jornada.
També s’ha de remarcar la col·laboració de
tots en l’organització del dinar. Aquest primer dinar a la plaça ha volgut ser l’inici
d’un seguit de trobades al llarg de l’any
relacionades amb els menjars típics de cada
època de l’any.

Cloenda del
Cicle infantil

E

l passat 10 de maig, amb un
espectacle d’aparicions increïbles i
efectes visuals anomenat “Màniga
Curta Show”, l’il·lusionista Àaron va tancar
el Cicle de Màgia del programa
2008/2009 en el teatre dels Lluïsos.
De setembre a maig hem pogut gaudir de
diversos espectacles de màgia que han fet
il·lusionar tota la família, i en algunes ocasions, la participació de la canalla els ha fet
especials i únics.
Unes setmanes més tard, el 31 de maig,
li va tocar el tancament al Cicle de Titelles,
amb el ja tradicional Festival de Titelles a la
plaça del Nord, que va tenir com a presentador al pallasso Àngel Martínez.
Després de gaudir de diversos espectacles al
llarg de l’any, les quatre actuacions programades van oferir propostes molt diferents;

des d’un espectacle musical, “Cantant sota
el mar” de la Companyia Tatonia, un de
rondalles, “Contes de sorra” de la Companyia Tartrana un amb missatge ecologista,
“Isimane, un viatge a l’Amazònia” de la
Companyia Guantazo i un conte tradicional,
“El gall Frederic i la gallina Caterina” de la
Companyia Pengim Penjam.
Amb aquest ventall tan variat, el públic
assistent, de totes les edats, va poder trobar
una proposta al seu gust. I fins i tot els nens
van tenir la possibilitat de pintar-se la cara a
la parada d’informació que els Lluïsos de
Gràcia vàrem posar per a l’ocasió.
D’aquesta manera tan amena i amb una
assistència de públic engrescadora, tanquem el “xiringuito” del Cicle infantil amb
il·lusió renovada per al curs vinent.
Us hi esperem!
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Cultures
del món

Explica’ns

E

U

Casal
d’estiu
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n aquest últim trimestre de curs
s’han anat succeint diverses activitats que han tancat el cicle Cultures del món: Bolívia 2008-09.
Durant el mes d’abril es va celebrar el cicle
de cinema bolivià. Primer es va projectar la
pel·lícula Cuestión de fe, que va rebre el premi especial del jurat del Festival internacional de cinema de Trieste, l’any 1995.
Després es va projectar el documental Akulliku, que en la llengua aymara significa l’acte de mastegar fulles de coca, ens descobreix la realitat dels seus consumidors habituals, de la gent que la cultiva i d’aquells
que lluiten per la seva despenalització.
El mes de maig es va celebrar la diada cultural per excel·lència, coincidint amb la festivitat del “Día de la madre” a Bolívia. La plaça del Nord es va omplir de
gom a gom per viure tot un
dia ple d’activitats, tallers,
balls i danses, música,
tabals i un llarg etcètera.
Per a aquestes activitats i
com d’altres que han
donat vida al cultures
del món d’enguany,
hem comptat amb la
col·laboració de la
Federació d’entitats
bolivianes de Catalunya.
32

n altre dels projectes que ha
posat el punt i final al curs ha
estat l’Explica’ns, el projecte per
afavorir l’ús social del català entre els nouvinguts.
En aquest últim trimestre se n’han fet tres
sessions.
La primera, aprofitant la diada de Sant Jordi, va tractar sobre els llibres del món i va
participar-hi gent vinguda d’Argentina,
Marroc, Senegal, Pakistan i Bolívia, entre
d’altres, i es va fer la lectura de diversos
fragments de llibres i d’autors importants
de diversos punts del planeta. Entre aquests
podem destacar Martin Fierro o poesies de
Maran Al-Masri.
La segona va tractar del reciclatge al món i
vam comptar amb la inestimable ajuda del
Jordi Casso, com a dinamitzador i
l’Albert Gil, d’Acció Catacrac, que
es va encarregar de donar el to de
qualitat a la sessió.
La tercera i última sessió es va
realitzar per les festes de Sant
Lluís va tractar de balls i danses. En aquesta ocasió vam
comptar amb el suport de
l’Anella, i no van faltar les
exhibicions de sardanes i flamenc, així com conèixer els
orígens i aspectes desconeguts del tango.

E

l Casal d’Estiu, una de les
activitats que acull més infants a
l’entitat, va obrir les seves portes el
passat 25 de juny i fins al 10 de setembre.
Els nens i nenes faran un munt d’activitats
per gaudir l’estiu de la millor manera possible.
Piscines, jocs, tallers, excursions i un llarg
reguitzell d’activitats donen color als Lluïsos
durant l’estiu.
El casal ja ha ocupat 800 places tot i que
encara hi ha previsió que de cara al setembre n’augmentin el nombre.
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Per Mar SOLÀ

Les Festes
de Sant Lluís

D

iuen que per Sant Lluís, els fideus
es posen d’allò més bé a la plaça
del Nord. Però per gaudir d’una
bona fideuà que contingui una mica de
totes les seccions de Lluïsos, cal començar a
preparar-la amb dies i dies d’anterioritat. I
com que de seccions, no és que n’hi hagi
poques, algú va decidir preguntar-se: qui
ha dit que existeix un únic dia per celebrar
Sant Lluís?
I aquest algú ha estat el culpable. Sí, sí, el
culpable que durant tot el mes de juny, els
Lluïsets del taulell de consergeria no s’hagin
parat de queixar farts de veure gent amunt
i avall, organitzant activitats, carregant
motxilles, col·locant taules, raquetes de
bàdminton, pilotes de bàsquet, fideus amb
amanida, petards xiulant... Fins i tot ens
han confessat que s’han vestit de gala per
participar a les tertúlies, han ajudat els
taquillers del teatre i s’han dedicat a afinar
el piano de la Capella! I és clar, com és
natural, ara el cansament els ha deixat
petrificats sota el taulell de consergeria.
Tot i això, i com que ja comencem a conèixer-los, sabem que any rere any el cansament de Sant Lluís els deixa ben baldats.
No ens ha quedat més remei, doncs, que
sotmetre’ls durant tot el mes a entrevistes

diàries, i així ens han explicat les seves
estratègies perquè la gent s’adoni
que Lluïsos es vesteix de gala per
Sant Lluís.
Que algú demanava informació?
Doncs el Lluïset del GMM el feia
passar per davant l’exposició que
commemora el 70è aniversari de
l’esplai, amb fotografies antigues i actuals
que mostren la trajectòria de la secció.
Que venies amb ganes d’esport? Doncs ja
tenies tots els Lluïsets oferint-te una llista de
possibilitats. Primer, un t’acompanyava a la
pista de bàsquet i et feia participar, amb
tothom que volia, a una jornada esportiva
per veure si el bàdminton era el teu punt
fort. Un segon Lluïset et citava ràpidament
al gimnàs perquè vinguessis a provar el tennis taula en un torneig protagonitzat per
gent de totes les edats. I finalment el Lluïset
del bàsquet, que no podia ser menys, et
convidava a les 12 hores de bàsquet: un dia
que més de 150 nois i noies es van dedicar,
únicament, a fer votar el màxim
nombre de pilotes possible per encertar-les a una
cistella de la manera més
hàbil que
se’ls acudia.

El darrer concert d’Objectiu Freedònia tampoc va passar per alt als nostres Lluïsets així
com tampoc les tertúlies que han tingut lloc
aquests dies. Segons ens han informat, van
venir a visitar-nos Joan Hortalà, president
de la Borsa de Barcelona; i l’advocat Miquel
Roca, tots dos per parlar-nos sobre economia i crisi. I encara que sembli mentida,
també ens han dit que van calçar-se espardenyes i van atrevir-se a ballar una sardana
a la plaça Joanic amb la Cobla Ciutat de
Terrassa, per commemorar així el Dia Internacional de la Sardana.
Finalment, el dia 21 va arribar, i amb ell la
celebració de Sant Lluís en el dia corresponent. La diada va
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començar cap a les 12 del migdia quan les
cinc corals de l’entitat es van unir per oferir
un concert a La Salle coincidint amb el dia
de la música. Per seguir amb la festivitat,
els Lluïsets van encarregar-se que les taules
disposades a la plaça del Nord estiguessin
plenes de plats d’amanida quan el públic
sortís del concert. Aviat va ser servida la
fideuà, que va acompanyar les gairebé 200
persones que van disfrutar del dinar.
Arribats a aquestes alçades del dia, els Lluïsets ja defallien. Dissimuladament van retirar-se cap als gronxadors a fer una migdiada. El que no s’esperaven en aquell
moment era que al cap d’uns minuts, en un
obrir i tancar d’ulls, veurien com tota la plaça del Nord s’omplia de circumferències de
coloraines. Sorpresos es van anar apropant
fins que van descobrir que es tractava de
l’obsequi que els dirigents de les diferents
seccions de l’entitat reben cada any per
part de la junta: paraigües de tots colors,
tots ells d’allò més cridaners! Cap a les 6 de
la tarda que tots ells ja dormien com uns
socs.
Però de sobte, ben d’hora al matí següent,
els nostres protagonistes van despertar-se a
l’uníson al recordar que els Lluïsets tatuats
als bombons que havien menjat de postres
tots els presents al dinar, els havien fet un
avís: les festes de Sant Lluís no acabaven
aquí, sinó que la setmana següent
encara haurien d’ajudar a muntar l’escenografia dels tallers de teatre, que
van celebrar el fi de curs amb dues
obres còmiques que van omplir el
teatre de gom a gom. I ja per acabar, van poder disfrutar amb una
copa de cava a la mà, d’Informació
Difícil, el kabarett literari que va
presentar Sotacabina. Al mateix
temps, la Vella de Gràcia va obsequiar els nostres amics amb un
correfoc, la nota final que ha
deixat els Lluïsets petrificats de
cansament sota el taulell de
consergeria fins l’any que ve.
34
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Per David MONTFORT

Per Roger BOSQUETS

Pla d’acció dels
Lluïsos de Gràcia

Caminades
BCN

L

‘any 1992, en la cimera de la
Terra, celebrada a Rio de Janeiro, es va crear un terme que ara
mateix està en boca de tothom: l’agenda 21. Pretenia crear una transformació
en els models de desenvolupament de
molts estats del món, basat en l’explotació intensa dels recursos naturals i
amb ús indiscriminat com si fossin il·limitats. Es tractava de crear models de desenvolupament que satisfessin les necessitats de les generacions actuals sense
comprometre les capacitats de generacions futures, és a dir, es tractava d’inculcar el desenvolupament sostenible.

P

Si per alguna cosa se’ns defineix és pel dinamisme de les nostres
accions i la nostra voluntat de seguir potenciar el lleure des de tot
els vessants. És per això, que l’entitat s’hi llença de cap alhora que
l’entitat va adaptant els mecanismes suficients per transformar-se
d’una manera moderna i atractiva però sobretot sostenible.
L’entitat va signar el 24 de maig de 2006 el compromís ciutadà
per la sostenibilitat de l’agenda 21 de Barcelona. La signatura
d’aquesta comportava el compromís de l’entitat per renovar-se
i actuar de manera sostenible i de redactar un pla d’acció. Hem
trigat tres anys però ja podem dir que els Lluïsos ja tenim, i
posarem en marxa, el nostre pla d’acció ambiental.

I en què consistirà aquest pla d’acció?
Volem transformar els Lluïsos des de tots els vessants, en les
activitats, en el dia a dia, des de les festes a la plaça fins a la
Secretaria, sense deixar espais quotidians com el bar.
Les accions que farem són les següents:
1. Ambientalització de les festes
2. Verdinada (setmana d’activitats ambientals)
3. Ambientalització dels productes de neteja
4. Reducció i separació de residus
5. Ambientalització del bar
6. Hort urbà
7. Ambientalització de l’oficina
8. Reducció del consum d’aigua
9. Educació i sensibilització ambiental
10.El banc del temps
En els següents Des del Nord i dins la secció bústia verda us anirem detallant pas a pas les tasques realitzades en cada una de
les accions.
Via verda!

E

l passat dia 10 de
maig vam gaudir
d’una nova caminada cultural per Gràcia. A
viva veu. Caminaires, veïns,
enllaços, guies, Amics d’El
Camí, les entitats... Conèixer els Lluïsos i el bon dinar
de cargolada popular a la
plaça del Nord, amb l’actuació dels grallers i bastoners “Cop a cop!” Actuació
poètica i musical a “La
Barraqueta”, en què ens presenten les seves activitats i projectes. La bona acollida al local de l’Assemblea de Joves de Gràcia. La història de la Plaça del Sol o la cultura gitana de la plaça del Raspall. L’actuació dels Castellers de la Vila de Gràcia a
la Plaça de la Vila amb les instructives explicacions d’un del
castellers: l’Oriol Francolí. Un tast literari als Jardins de Salvador Espriu. La Casa de les Punxes. La Plaça Anna Franck. El BarRestaurant “La Terreta”, on gaudim de l’actuació del grup de
Folk “A Manta”, que ens han estat acompanyant durant bona
part de la caminada.

EL CAMÍ

NOUS PROJECTES

DDN num 50

C

La participació desinteressada de tothom. Com la inestimable
col·laboració la Carolina Chifoni, que ens fa de guia, aquesta
gran capacitat que té per mostrar el perfil i l’origen dels detalls
i relacionar-ho tot. Aprendre a mirar. Aprendre a millorar a
cada nova caminada, a cada pas un nou repte, per tot el que
ens espera, per tot el que ens falta per fer.
Ara que ja hem començat a obrir el procés de definició de ruta
als altres barris, ara que estem a punt d’iniciar la redacció de
la Guia de Barcelona, a punt de conèixer tanta nova gent d’arreu que pot participar com ho fem tots. El llarg camí de Barcelona. La Barcelona de les mil ciutats.
14 de juny de 2009

INFORMACIÓ
www.elcami.org
pasbcn@elcami.org
tel. 670 54 35 54
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Per Marc VILALTA
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LA SECCIÓ

LS
Després de dies i
dies de preparació,
el gran any del GMM
i els seus respectiu
actes ja han començat i volem fer saber
a tots els de la casa
com van anar els
actes i informar-los
del següent… Així
que, anem al gra!!

GMM, 70 anys
d’una gran
història

Sopar de retrobament 27 de
març
Els nervis corrien per tots els actuals monitors i monitores del GMM. Sabíem que teníem una gran responsabilitat, ja que el primer acte del l’aniversari de l’esplai era el
gran sopar de retrobament. Teníem una
estranya sensació d’incertesa, ja que no
sabíem si la gent respondria, si sortiria tot
rodó, si riuríem o ploraríem (d’alegria)… i ja
us puc avançar que va ser un èxit.

“El primer acte de l'aniversari va ser el Gran Sopar
de Retrobament”
“El cançoner i les seves
cançons ens vinculen sempre
amb l'esplai”
36

Era el divendres, i tots anàvem de vint-i-un
botons. La gent començava a arribar, i poc
a poc, la tensió i l’estrès que tot sortís bé
anava minvant, tot anava sobre rodes. Amb
la gent ja a taula, amb una copa a la mà i
recordant anècdotes “esplaieres” els cambrers van entrar i ens van servir un suculent
sopar, i per un dia vam deixar les carmanyoles i els entrepans a casa. Mentrestant,

pel projector del teatre, les nostres vides a
l’esplai anaven passant, des dels inicis de
l’any 1939, fins a l’actualitat. Unes imatges
que no deixaríem de veure un cop i un
altre. Després de tot això, monitors i monitores de l’esplai van pujar a l’escenari per
amenitzar un xic la vetllada, i, traient el
cançoner, tots els presents vam pujar-hi
per cantar aquelles cançons que vinculem
sempre amb l’esplai, i que hem crescut i
creixem amb elles. Poc després, va arribar
l’hora dels parlaments, emotius com sempre i que van fer emmudir la sala per uns
instants per després fer-la arrencar en
aplaudiments i alguna que altra llagrimeta, ja que veiem a l’escenari la generació
de monitors i monitores més joves junt
amb la més veterana, i això per nosaltres
no tenia preu. Podem dir que aquella nit
vam poder dormir tranquils; havíem fet bé
la feina.
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fer les proves de so, maquillar una mica l’espai... Mentrestant, els konqueridors (grup de
joves de l’esplai) anava confeccionant una
pancarta per penjar a la sala.

Excursió a la Vall de Núria
25-26 d’abril
Aquest acte podem dir que va ser un xic….
estrany. Eren les tres del migdia i estàvem
esperant l’autocar per marxar cap a Planoles, per passar la nit en un alberg. Però, de
sobte ens vam preguntar…. On és la gent?
Des d’aquell moment vam saber que seria
una excursió en petit comitè, o, més ben
dit, en família. En total vam pujar a l’autocar una quinzena de monitors, una vintena
d’infants… i dos pares!!
Després d’una llarg viatge, vam arribar a
Planoles, amb uns núvols grisos al nostre
cap que ens miraven amenaçadorament.
Després de berenar i instal·lar-nos a les
habitacions, vam jugar a jocs moguts amb
tots els presents i després, un gran partit de
futbol en un terreny una mica abstracte… A
la nit, després de sopar, els més petits van
sortir a la fresca a fer un turonet i la resta
vam mirar el Barça!!!. Acabat el partit, vam
anar cap a les habitacions, ja que sabíem
que el dia següent seria llarg.
De bon matí, i després d’un gran esmorzar,
l’autocar ens va portar cap a Queralbs, i tot
i que no vam veure el molt honorable Jordi
Pujol vam gaudir d’un esplèndid paisatge.
Observarem que els núvols del dia anterior
ens havíem seguit i, van descarregar
damunt nostre una pluja constant, amb

una previsió no gaire esperançadora. Vam
treure la valentia i les capelines i mentre els
més petits pujaven amb el cremallera, la resta enfilàvem muntanya amunt cap a Núria.
Van ser poc més de dues hores i mitja, però
força dures, ja que quan ja arribàvem a la
nostra meta la neu va començar a caure
amb força, però teníem clar que hi arribaríem i que d’aquesta manera la nostra proesa
seria més gran, una espècie de peregrinatge
cap a Núria, un paratge molt especial per als
catalans. Des d’allà d’alt, vam contemplar
un paisatge blanquinós increïble, i quan vam
veure els nens i nenes jugant amb la neu,
vam estar segurs que havia valgut molt la
pena pujar fins allà.
Per baixar, per la perillositat de la neu i la pluja,
vam optar per baixar en el cremallera, de tornada cap a Queralbs. Abans de pujar a l’autocar tots ens felicitàvem per l’excursió, per l’organització i per l’assistència dels presents.

Concert 70è, 30 de maig
El lloc escollit va ser el nou Espai jove de Gràcia, ja que en pertànyer a la plataforma
d’entitats juvenils de Gràcia, gaudim de certs
privilegis i avantatges.
Des de les quatre de la tarda, els membres
de la Comissió vam estar rondant per l’espai, per organitzar la barra, la taula dels
tiquets, carregar els instruments dels grups,

A les 21 hores el grup de rumba Tabaloko va
fer ballar els nens i nenes de l’esplai , els
monitors i monitores, la gent que va venir per
allà... i poc a poc, la gent s’anava apropant a
l’escenari per donar escalfor al grup i donar
color a la sala. Cal dir que entre grup i grup,
disposàvem del nostre propi punxa-discs!!
El següent grup, Mahogo, van donar una
gran sorpresa, ja que va omplir la sala amb
el seu so de reage, mestissatge i... Era curiós
veure tants instruments i tanta gent damunt
l’escenari. Es respirava un ambient festiu en
tots els racons de la sala, cues a la barra,
gent amunt i avall, era una bogeria... i això
volia dir que un altre cop les coses havien sortit bé, havíem aconseguit una assistència
rècord!
El tercer grup, els ja coneguts High Times, de
la nostra vil·la, van aconseguir que la gent no
parés ni un moment de ballar, amb un so
jamaicà, skatalític, que produïa un efecte de
feedback entre el públic i el mateix grup.
Cap a la 1.30 de la matinada ja arribava l’hora de finalitzar el concert, el públic va anar
marxant cap als bars i places de la vila. Però
a nosaltres encara ens quedava una dura tasca: recollir-ho tot!!! Al tenir la sala neta i buida, quan feia un moment estava plena a vessar, vam tornar a sentir que les coses havien
anat perfectes, que la celebració del 70è aniversari de l’esplai anava sobre rodes.

Pròxims actes:
• Exposició al vestíbul de Lluïsos, durant el
mes de juny
• Diada infantil: octubre
37
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SC
“Què estan fent les
seccions de la casa
aquest any?”

Per Marta MORRIS

Per Manel LLOPIS

Bàsquet
Secció

Grup
NES

D

e nou, una temporada que
s’acaba, és el moment de fer
balanç i de recordar cada un
dels moments que hem viscut.
El setembre, retrobar-se amb els companys,
els entrenadors i el més difícil: posar-se en
forma per tornar a començar!
L’octubre ens porta l’inici de les competicions, altra vegada cada cap de setmana,
cada dissabte i cada diumenge on tots els
jugadors i jugadores lluiten per guanyar
partits i per donar-ho tot en les seves respectives competicions.
Mesos i mesos de competició, de victòries,
derrotes, lesions i sense parar fins a Nadal i
després fins a Setmana Santa. Per aquestes
dates, el de sempre… Un any més, un campus més… amb aquest ja és el 6è! 104 participants!Una xifra rècord!!! Hi havia gent
de tots els equips. Cinc dies de bàsquet sense parar, gimcanes, jocs de nit i de molt
bon ambient! Un èxit inoblidable que com
sempre tornarà l’any vinent!
I finalment, l’última carrera de la temporada, partits i més partits fins arribar al juny.
Ha estat una temporada plena d’èxits, en
què molts dels nostres equips han aconseguit arribar a fases en els seus respectius
campionats. Sense oblidar també que el
nostre sènior femení ha recuperat la primera catalana! Una temporada que ha estat
plena d’èxits, en què hem pogut gaudir de
molt bon bàsquet. Cada any els nostres
equips estan competint millor i hi ha millor
nivell i això és només gràcies a l’esforç i les
ganes que es posa en el dia a dia.
Ara ja tan sols queda el final de festa: les 12
hores de bàsquet el cap de setmana vinent,
que seran un any més el que marcarà el
final de la temporada.
Res més… haurem d’esperar al setembre
per tornar a començar. Temps de vacances,
merescudes per tothom!

38

S

eguint el programa establert per
aquest grup, l’1 de maig vàrem
celebrar l’aniversari dels nascuts
sota el signe d’Aries i Taure. Fent un sopar
amb regals, “brindis” i un petit ball.
El 10 de març varem anar a visitar la Festa
de les flors de Girona, amb patis i carrers
engalonats. Per acabar vam dinar a Sant
Hilari Sacalm.
El 24 de març vam decidir fer una caminada recomanada pel grup “El Camí”, el tram
de Sant Celoni a Sant Esteve de Palautordera. Camins entre boscos i camps... seguint
el curs del riu Tordera i els cartells indicatius
de “El Camí”.
El 7 de juny, amb alguns membres del
voluntariat per la llengua, varem organitzar
un pic-nic al Montseny en plena natura!
I finalment, el 12 de juny va tenir lloc una
amena i constructiva xerrada sobre dietètica i nutrició a càrrec de la Sra. Isabel Meza,
que ens va resoldre molts dubte.
El grup NES estem molt contents de com
està progressant la secció i el nostre entusiasme es reflecteix en el nombre i la varietat d'activitats que anem organitzant.
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Per La JUNTA

L’Anella

M

algrat que encara resta una
ballada per celebrar – 26/07–
podem dir que el mes de juny
tanca les activitats de l’Anella corresponents
al curs 2008-2009, i és, doncs, un bon
moment per fer una mica de balanç.
El taller de sardanes ha comptat aquest
curs amb nous alumnes que, juntament
amb els de l’any passat, han format un
grup prou consolidat. A part d’assistir al
taller per aprendre a ballar sardanes, han
fet d’aquesta activitat un punt de trobada
d’amics on es pot passar una bona estona
dansant, aprenent a ballar i compartint
altres inquietuds.
Així, a més a més de participar a lesnostres
ballades han assistit a les nostres ballades
han assistit també a l’Aplec de Gràcia de

maig i al dinar de pagès organitzat per Lluïsos a la Plaça de Nord.
Les ballades celebrades des del mes de
setembre fins ara han estat força satisfactòries. Sempre hem comptat amb una bona
assistència de sardanistes, que més d’una
vegada ha suposat una agradable sorpresa
per a l’Anella.
Un dels objectius fonamentals de l’associació,
des dels seus inicis –aviat farà uns nou anys–
ha estat consolidar les sardanes a Gràcia i afermar Gràcia en el calendari sardanista. I gosem
dir que, gràcies als esforços invertits des del
primer dia –ballada rere ballada– per part de
tots els membres i col·laboradors de l’Anella,
ha estat possible que les nostres ballades estiguin cada dia més presents en l’almanac del
sardanista, sobretot el de Barcelona.

Si haguéssim de qualificar d’especial alguna de
les ballades d’aquest curs, sens dubte serien: la
ballada de novembre, amb la Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona en el seu 25è aniversari, i la
de març, amb la Cobla Ciutat de Terrassa per
l'exquisit repertori i encertada execució que alimentarà, amb força, l'esperit de l'Anella per
preparar amb renovada il·lusió les activitats del
curs vinent.
Voldríem, però, acabar aquest article amb un
record a Josep M. Torrent i López (a.c.s.), sardanista gracienc i molt estimat per molts de
nosaltres, que malauradament ens va deixar
durant la nostra darrera ballada celebrada el
20 de juny a la Plaça de Joanic, i al qui mai
oblidarem.
Properes ballades: 26/07/2009, 27/09/200,
29/11/2009.
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Per Xavi MANUBENS

Per La SECCIÓ

Per Agrupament

GFT
Sotacabina
Teatre

Sotacabina

Agrupament

S

otacabina Teatre s’endinsa de nou
en un dels textos més “complicats”,
per dir-ho d’alguna manera, a què
s’ha enfrontat en els seus quasi trenta anys
d’història. Estem parlant d’una adaptació
que Marc Rosich, membre de la companyia
i dramaturg, va fer l’any 1998, quan
començava a adaptar textos per representar dins del grup.
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i parlem d’art, de teatre, hem de ser
conscients que parlem del no-res.
Cap expressió artística entén de sentits ni de direccions, és més: les normes i les
directrius desapareixen per donar pas a la
inventiva. En el Grup de Formació Teatral
Sotacabina tenim molt clar on comença i on
acaba la nostra activitat escènica. Seguint la
tradició del teatre ambulant (i –perquè
no?–, alternatiu) no només ens dediquem a
ensenyar tècniques d’interpretació. Els nostres actors aprendran a ser persones amorfes que després hauran de ser modelades
segons les exigències de cada personatge.
Però també aprendran a clavar les cametes,
a fer servir la corda del magatzem, a penjar
un focus, a baixar les barres i una infinitat
d’aspectes escènics que són necessaris per
presentar un drama, una comèdia, una performance... El nostre art és el teatre, el teatre és un ofici, i l’ofici s’aprèn treballant-lo
de forma directa. És cert que necessitem una
tècnica prèvia (per aquesta raó ens passem
més de sis mesos assajant), però no ens
podem oblidar del factor (potser el més
implicat) que ens trobem en una representació escènica: el públic. Sense públic no hi ha
teatre. És per això que creiem que el teatre,
com a ofici i com a art, és necessari aprendre’l de primera mà, quan l’actor, l’autor i el
públic entren en una simbiosi perfecta.
“Si és absolutament necessari que l’art o el
teatre serveixin per alguna cosa, és per
ensenyar a la gent que hi ha activitats que
no serveixen per a res Si que és indispensable que hi siguin”
(Eugene Ionesco)
40

Es tracta de teatre de Kabarett, i ho escric
així per no confondre’s amb el Cabaret que
tots tenim el cap, en què Liza Minelli aixeca
la cama de manera molt sensual i canta
cançons conegudíssimes. En aquest cas ens
trobem en un recull de contes literaris
escrits durant els anys 30, de la mà d’un
autor, actor i còmic alemany: Karl Valentin.
En aquests contes del teatre de l’absurd es
caricaturitzen els personatges alhora que
fan una petita mostra de la misèria humana i de les seves absurditats…
Els contes de què parlem han estat representats infinitat de vegades per moltes
companyies, però la diferència amb la nostra proposta és precisament el treball que
hi va fer en Marc. Ja van ser representats
l’any 1998, després, el 1999 i ara, deu anys
després, hem pensat que aquest text seria
una bona eina per a l’evolució interpretativa del grup.
Ho podreu veure del 3 al 5 de juliol al teatre dels Lluïsos de Gràcia dins les festes de
Sant Lluís i posteriorment a les Festes de
Gràcia del 15 al 17 d’agost.
Sota la direcció de Marc Camprodon i Íngrid
Marín, segueix un molt bon repartiment:
Javi Agudo, Aleix Costales, Mar Solà, Mercè
Pardo, Xavi Manubens i Raquel Díaz. Amb
la col·laboració i assessorament d’en Joaquim Fàbregas, sempre inestimable, i també amb l’ajuda del Marc Rosich.

E

ls Llops i Daines aquest any hem
estat fent molts mini projectes. A
inici de curs vam anar dient tot
allò que ens agradaria fer i ara per ara ja
hem cuinat, hem fet un cançoner, hem pintat els bancs del cau, hem fet circ, hem
anat a la platja d’excursió, a la neu... i ara,
fa unes setmanes hem començat el nostre
gran projecte: fer balses!
Creiem que ens ho passarem molt bé i de
campaments d’estiu podrem baixar molt
ràpid pel riu.
Els Ràngers i les Noies Guies estem fent un
projecte. La construcció de tres cars amb
material reciclat. Ens hem dividit en tres
grups per poder-ho dur a terme i està resultant més llarg i complicat del que creiem.
Després de decidir els tres millors dissenys i
d’acumular material al cau, vam començar
a construir-los. Durant la construcció hem
tingut certs problemes, i és que quan els
provàvem, es trencaven amb facilitat. Ara,
ja tenim els tres cars acabats i tenim previst
llençar-nos per alguna baixada. Sabem que
potser ens farem mal o es trencaran, però
segur que ens ho passarem molt bé.
Els Pioners i les Caravel·les estem muntant
un sopar a cegues amb un fantàstic concert
per al divendres 12 de juny al Casal de Joves
de Gràcia. Ja tenim tots els tiquets i cartells i
estem informant a tothom d’aquest esdeveniment tan esperat.
Tu tampoc no hi pots faltar!
+info: pioners@aelluisos.org
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Per Oscar CASABONA

Tennis
Taula
A nivell de dobles la parella formada per Manuel Carmona (Calella) i Oscar Casabona
(Lluïsos), va quedar a quarts de final (de les
vuit millors parelles). El mateix resultat va ser
per a la parella Juan Ortega (Parets) i Herminio Carreño (Lluïsos), amb la categoria de
més de 40 anys.

D

el 27 d’abril al 3 de maig es va
celebrar el XVIII Campionat d’Espanya de Veterans de Tennis Taula a la localitat de Puerto de Santiago
(Tenerife).
Els Lluïsos de Gràcia, va presentar equip de
més de 50 anys format per Jesús Montesinos, Alfredo Juan i Oscar Casabona. El resultat final va ser fantàstic: cinquens d’Espanya.

A la Copa de Veterans de Primera Categoria
hem quedat tercers, i en el Campionat Social
per Federats de la Secció celebrat el dia 6 de
juny dins de les festes de Sant Lluís, cal ressaltar el magnífic ambient i la lluita per
aconseguir el primer lloc. Després d’unes
quantes hores els tres primers classificats
van ser: Campió, Jesus Montesinos, segon
Herminio Carreño i tercer Oscar Casabona.
En el Top Final de l’Open Barcelona, celebrat
el 27 i 28 de juny, cal destacar el tercer lloc

aconseguit pel jugador Jesus Montesinos i el cinquè lloc aconseguit pel jugador Oscar Casabona
en la modalitat individual de més de 50 anys i el
tercer lloc aconseguit per la parella Herminio
Carreño i Jordi Perpiña (Horta), en la modalitat
de dobles.
La setmana del 14 al 20 de juny es va celebrar el
VIII Campionat d’Europa de Veterans de Tennis
Taula a Porec (Croàcia).
Vam participar 2.500 jugadors de totes les nacionalitats. Els Lluïsos de Gràcia va estar present
amb els jugadors Jesus Montesinos i Oscar Casabona, que van ser tercers d’Europa en la modalitat de dobles. El millor resultat fins al moment!!!
Aquesta propera temporada celebrem els 50
anys de la Secció de Tennis Taula (1960-2010).
Ho celebrarem com es mereix!!
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Per Lliberat HOSTA

EFEMÈRIDES

EF

LLUÏSOS DE GRÀCIA

Patronat.
Nou edifici

Algú ha afirmat que
el Casal dels Lluïsos
era la casa dels miracles, i de vegades, si
mires enrere, confirmes aquesta opinió

L

a casa del número 7 de la plaça del
Nord i la del número 29 del carrer
Alzina es van comprar sense diners i
sense diners també es va engegar la construcció del nou edifici.
Es va recórrer a una hipoteca per poder
comprar la finca on després es construirien
els Lluïsos. Per engegar l’obra, es va subscriure un crèdit personal de 3.000 pessetes,
amb l’aval de dos socis. També es va demanar i es va aconseguir un préstec de la Delegació Nacional d’Esports, de Madrid, per la
part de l’edifici que ocuparia la pista coberta de bàsquet.
El 26 de juny de 1967, l’equip directiu dels
Lluïsos va enviar una carta als socis en què
exposava el greu problema econòmic que
es presentava a la tresoreria davant la
negativa de la Caixa de Pensions de renovar els crèdits personals que una colla de
socis havien subscrit i cedit als Lluïsos. Estaven davant la possibilitat d’un embargament si no liquidaven els crèdits i cap d’ells
no podia fer-hi front.
També per aquelles dates, la Delegació
Nacional d’Esports reiterava la seva reclamació perquè no es pagaven els terminis
trimestrals d’amortització i interessos.

“El 26 de juny de 1967,
l’equip directiu dels Lluïsos
va informar d'un greu
problema econòmic que els
podria portar a l'embargament”
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En la carta esmentada es proposava l’emissió d’una sèrie de 2.000 bons de caixa
1961, d’un nominal de 500 pessetes, amb
un interès del 5% a pagar semestralment,
amortitzables en 20 anys.
L’emissió va ser preparada amb tots els
detalls i formalitats. Cada títol al portador
amb els seus 40 cupons pel cobrament
d’interessos estava emparat per una pòlissa
de propietat i degudament anotat en el llibre registre. La subscripció va tenir un èxit
relatiu, tot i que es varen donar facilitats
per a la compra a terminis per mitjà d’uns
cupons de 50 pessetes, que es col·leccionaven en un carnet fins a completar el preu
total.

Els problemes varen començar quan en el primer sorteig de bons amortitzats no hi havia
fons per abonar-los. La situació es va solucionar convencent els beneficiaris del sorteig que
reinvertissin els diners tot subscrivint títols existents a la cartera social.
Amb una comptabilitat meticulosa i separada
de la de tresoreria general, es van anar pagant
interessos i amortitzacions i, lògicament, s’anava reduint el deute, però cada vegada era més
difícil que la tresoreria aportés les quantitats
necessàries, i això va obligar a obrir en la
comptabilitat del Patronat Nou Edifici un
compte de bons vençuts, pendents de liquidar,
que l’any 1973 ascendia a 54.000 pessetes
i el 1976 a 204.000 pessetes (a raó de 50.000
cada any). L’any 1977, amb una campanya
prodonatius, només va augmentar 46.500
pessetes. El compte de pendents va continuar
creixent fins l’any 1981, quan vencia el termini
d’emissió. El deute ascendia aleshores a
397.500 pessetes, més 259.275 pessetes
d’interessos vençuts.
En l’Assemblea General de Socis de l’any 2001
es van considerar crèdits abandonats pels seus
titulars i es van cancel·lar, juntament amb un
romanent que arrossegàvem de l’emissió de
bons de l’any 1955.
Cal constatar que el sistema d’emprèstit als
socis no és cosa nova a casa nostra. Hi ha proves dels que es van fer des temps antics:
1885 – Emissió d’accions de 25 pessetes cada
una.
1898 – Emissió de 60 accions de 25 pessetes
cada una
1907 – Emissió de 100 accions de 50 pessetes.
1955 – Emissió Bons de Caixa Centenari, sèrie
B de 100 pessetes
1955 – Emissió Bons de Caixa Centenari, sèrie
C de 500 pessetes
1961 – Emissió Bons de Caixa Patronat Nou
Edifici
Per què comentem aquest tema? És que es
prepara alguna nova emissió en euros? Ja en
sentirem a parlar.
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LLUÏSOS
DE
GRÀCIA

OCTUBRE
2009
JUNY
2010

T
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TEATRE
MÀGIA
SARDANES
CIRC
MÚSICA
GUITARRA
INSTRUMENT
LLENGUATGE
MUSICAL
CAPOEIRA
POSAR-SE
EN JOC
INSCRIPCIONS:

Al setembre

INFORMACIÓ:
Lluïsos de Gràcia
Pl. del Nord, 7-10.
08024 Barcelona
Tel.: 93 218 33 72
www.lluisosdegracia.cat
L’organització es reserva el dret
d’anul·lar qualsevol taller
si el nombre d’inscrits no arriba al
mínim establert, segons el seu criteri.

Amb la col·laboració de:
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana

Ajuntament de Barcelona
Gràcia

Organitza:

