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A l’anterior número del Des del Nord, en Jordi
Casassas, en aquesta mateixa columna, feia
una reflexió sobre el curs i deia que havia
estat un any complicat a causa de la crisi econòmica. Ara que ja hem començat el nou curs
aquesta situació s’ha fet evident de cara a planejar els nous projectes i activitats.
Durant el mes d’octubre va tenir lloc l’Assemblea General de socis.
Aquest any la participació a l’Assemblea va ser força més elevada
que en assemblees anteriors i ho vam trobar molt positiu. La forta
participació va permetre veure diferents punts de vista que en altres
ocasions no quedaven tan reflectits. Precisament alguns socis reclamaven poder participar més de les decisions dels Lluïsos, i un primer pas és anar a les assemblees.
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Edita:
Lluïsos és membre:

La Junta s’ha reestructura i cada secció tindrà un vocal que serà el
seu interlocutor vàlid que donarà suport directe a la secció. Hem
afegit, a petició d’un grup de socis, una nova assemblea ordinària a
mitjans de curs que servirà per fer un seguiment més exhaustiu de
l’estat econòmic i poder prendre decisions segons el rumb d’aquest.
A part d’aquestes accions també es va demanar als socis que fessin
una comissió per crear una proposta clara de millora de la participació.
A l’Assemblea, com cada any, també es va presentar l’estat econòmic
de l’entitat. Es va plantejar la necessitat de reduir despeses per tal
de poder aguantar la forta davallada d’ajuts públics que estem
vivint. És per aquesta raó que aquest curs algunes activitats que
comportaven despeses elevades s’hauran d’aturar o reduir. També es
va plantejar la necessitat de crear una comissió "d’experts" que analitzi quina és la millor forma de gestionar l’economia dels Lluïsos,
que no sempre és fàcil de portar.
Els membres de la Junta estem oberts a noves propostes i volem que
ens ajudeu a trobar solucions i a millorar. Aquest curs necessitarem
moltes mans i moltes ganes de fer coses i, per això, us animem a
col·laborar de la millor forma que sapigueu a les seccions, activitats,
comissions, nous projectes, etc. Entre tots seguirem fent dels Lluïsos
una entitat forta i preparada per continuar endavant.

Marc Camprodon
Lluïsos de Gràcia

Col·laboren:
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques
Secretaria d’Acció Ciutadana

Tot i això vam decidir que aquest any serà important trobar nous
mecanismes de participació dels socis i per això hem començat a
emprendre accions cap a aquest camí.

Ajuntament de Barcelona
Gràcia
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CRÒNICA DE GRÀCIA

Per Carles SALAT

CG

Ha estat notícia
a la Vila...

Comencem amb Albert
Musons: en el segon
any de la seva mort,
segueix present a la Vila
de Gràcia.
Es commemora el segon
aniversari de la mort de l’Albert
Musons.
Amb aquest motiu s’han fet diversos
actes, com una visita al cementiri per
part del Grup 1850, o una missa a la
parròquia de Sant Joan. En el decurs
de l’ofici religiós, mossèn Ferran Colàs
va reclamar que es busqués “un raconet” a Gràcia que portés el nom de l’Albert Musons.

El Festival LEM ha deixat de ser
nòmada
A l’edició d’enguany, el Festival LEM
s’ha instal·lat a l’Espai Jove de La Fontana. Tot i això, no ha perdut altres
escenaris de Gràcia i de la ciutat com
el Macba, CaixaFòrum el Niu del Poble
Nou o l’Almirall.
4

En la presentació de la present edició,
Víctor Nubla ha destacat que “el 64%
dels creadors són locals”. L’edició del
2009 té Polònica com a país convidat.
El Regidor de Gràcia, Guillem Espriu,
ha destacat que “el LEM ja és un festival plenament consolidat a Gràcia, a
Barcelona, i a nivell internacional”.
El LEM ha tingut lloc entre l’1 i el 17
d’octubre.

“Ambiciós projecte per recuperar
i difondre el patrimoni
de l’editorial Bruguera”.

El Coll recupera la memòria
històrica de La Bruguera
La tenacitat de Xavier Franch, director
del Centre Cívic El Coll, i la sensibilitat
del Districte de Gràcia han fet possible
un ambiciós projecte per recuperar i
difondre el patrimoni d’aquesta editorial.
Els objectius del projecte són recuperar
la memòria de La Bruguera, projectar el
barri del Coll i Gràcia, i contribuir a la
cohesió social del barri.
El projecte inclou la creació d’un fons
Bruguera, la recerca de les fonts orals i

escrites i la participació ciutadana
a través d’aportacions dels veïns.

S’inaugura la Plaça de les
Dones del 36
En plena Festa Major, i amb un
fort debat sobre si aquest espai
s’ha de tancar de nit o no, es va
inaugurar la Plaça de les Dones
del 36. De moment, el Districte
ha decidit que es tanca de nit, per
evitar actituds incíviques. Hi han
estat a favor PSC, CiU i PP i en
contra, ERC, ICV-EUiA i algunes
de les dones del 36.

Festa Major: més familiar que mai
Poc a poc es va fent realitat una Festa
Major més diürna, més adreçada a les
famílies i als infants, i notablement menys
problemàtica. L’edició d’enguany ha acabat amb un gran èxit en aquest sentit.
Sense gairebé incidents, i els pocs que hi
va haver van estar localitzats fora de la
Festa. Hi ha, però, una assignatura encara
pendent: les destrosses als guarniments.
5

GRÀCIA ...

Per Gemma COTS

GR

Gràcia
i els cinemes

Si per parlar de la història del cinema ens hem
de referir als germans
Lumière, per parlar dels
cinemes de Gràcia ens
hem de referir al Verdi,
Bosque, Trilla, Smart,
Mundial, Núria, Imperial
i molts altres més.

E
“El 1908 es van construir els
primers estudis de cinema de
Catalunya de mans del pare
de la cinematografia catalana:
Fructuós Gelabert”.
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l naixement del cinema se situa
el 28 de desembre de 1895, el
dia en què els germans Lumière van fer la primera projecció
pública a París de pel·lícules de 50
segons de durada (La sortida de la fàbrica, L'arribada del tren a l'estació o El
regador regat). Des de la seva aparició, el
cinema no tardà gaire a convertir-se en
una indústria: durant el segle XX el
setè art va passar de ser un invent per
entretenir a ser un gran espectacle
popular, i va acabar-se convertint en un
dels més grans negocis comercials.
Així, les projeccions de pel·lícules es
van començar a estendre per tot el
món, principalment a França, Anglaterra, Itàlia i els Estats Units. En el cas de
Catalunya, Fructuós Gelabert és considerat el pare de la cinematografia cata-

lana ja que fou el primer a rodar
pel·lícules al nostre país. L'any 1908 va
fer construir els primers estudis cinematogràfics pròpiament dits a Barcelona, en un jardí conegut amb el nom de
La Granja Vella del barri d'Horta, en
una finca de Lluís Martí Codolar, exalcalde de Barcelona. Allí s'hi rodaren
pel·lícules com La Dolores, Guardia burlado o Los calzoncillos de Toni.
Però el cinema va haver de patir dos
importants canvis per convertir-se en el
fenomen que coneixem avui en dia. El
primer, l'any 1927: en el film El cantor
de jazz, d'Alan Crosland, es va poder
escoltar la veu de l'actor Al Jolson. Va
ser el cinema sonor. El segon, vuit anys
més tard, amb la pel·lícula La fira de les
vanitats, de Rouben Mamoulian. Va ser
el naixement del cinema en color.

“Des de principis del segle XX Gràcia ha estat el bressol
de nombroses sales de teatre i cinema”.

Les primeres sales de cinema
a Gràcia
Des de principis de segle XX, Gràcia
disposava de sales de caràcter polivalent on es projectaven pel·lícules i s’hi
organitzaven tot tipus d'espectacles.
Una de les sales de cinema més antigues que ha sobreviscut el pas del
temps ha estat el cinema Bosque.
Segons escrits de l’epòca*, l’any 1898 el
senyor Josep Valls Romà va instal·lar en
els jardins de la finca de Maria del Carmen Pastors (el que és avui a Rambla
del Prat) una barraca de fira per fer-hi
exhibicions cinematogràfiques. L’emplaçament inicial es va haver de canviar una mica més enllà del seu espai
d’origen, gairebé tocant a la Riera de
Sant Gervasi, i així va néixer el Gran
Teatro del Bosque.

Una altra sala significativa pel seu
caràcter popular fou la Sala Trilla,
situada al número 75 del carrer Gran.
Es té constància que aquest cinema fou
actiu des de principis de segle i que
alternava cinema i altres diversions, tot
i que a partir del 1912 es va convertir
en una sala de cinema integral.
Però no podem deixar de parlar d’un
dels cinemes més importants de la vila:
el Verdi. La sala fou inaugurada l’any
1893 com a teatre, amb el nom de Teatro Moratín, es convertí en cinema
l’any 1932, amb el nom de Cinema
Ateneo, i no fou fins a l'any 1935 que
adoptà el nom actual. Tot i la seva continuada activitat com a sala de cinema,
en alguns períodes convulsos de la història de Barcelona, la sala va haver d’a-

daptar-se per ser utilitzada per a altres
funcions: durant la guerra civil, la sala i el
primer pis es transformaren en menjadors
per a infants del servei Ajut Infantil creat
per la Generalitat de Catalunya.
Altres noms lligats a la història del cinema a Gràcia són: el cinema Smart, en el
qual es va estrenar la cinta de El cantor de
jazz; els locals dels Lluïsos de Gràcia, on
es feien sessions dobles de reestrenes els
diumenges a la tarda; el Centre Catòlic de
Gràcia, Can Pioc, on s’organitzaven sessions amb films compromesos de contingut humà, polític i religiós o el cinema
Mundial, on es va celebrar una sessió
documental de cinema antifeixista l’any
1938.
* Font: Somnis d’estrena. Història dels cinemes
a Gràcia. Autor: Jordi Torras

Per Josep Maria CONTEL

DESTACAT

DT
Les festes, la majoria
d’origen pagà i vinculades a moments concrets
del món rural són els
orígens de la Festa
Major de Gràcia.
Aquests són tan vells
com la mateixa vila, on
entitats centenàries com
els Lluïsos o el Cercle
Catòlic s’han sumat a la
festa, organitzant nous
espais festius.

“La Festa Major de Gràcia
ha estat en el temps, un
dels màxims exponents de
la vila, reconeguda tant pels
graciencs com pels forasters,
i que li ha permès
travessar fronteres”.
8

La Festa Major
de Gràcia
i el seu concepte

E

l concepte de festa es gairebé
tan antic com la mateixa
humanitat. En tots els temps i
civilitzacions, pobles i comunitats, han aprofitat moments concrets
per celebrar esdeveniments i fets; unes
celebracions que ara, en el marc general, s’anomenen festes. Els pobles i ciutats en tenen una que és la més important i que és la que coneixem com a
Festa Major.
Les festes, la majoria d’origen pagà i
vinculades a moments concrets del
món rural, foren reconduïdes pel cristianisme a festes religioses. Una de les
més important és la festa de Nadal, una
festa que podríem considerar la Festa
Major del cristianisme.

A Gràcia la seva Festa Major també
està vinculada a un fet religiós:
l’ascensió de la Verge Maria al cel.
Aquesta festivitat, a més de celebrarse a la vila se celebra també en molts
pobles de Catalunya i de la resta del
món.
El fet festiu també ha estat un punt
revulsiu a l’hora de combatre l’endogàmia dels pobles. Les festes han servit
per interrelacionar les persones d’una
contrada, d’un tros de territori, en el si
d’un espai festiu al que s’arribava per
proximitat, abans amb carro o muntura
i ara en vehicle de tracció mecànica. La
litúrgia en la lluita contra l’endogàmia
de les festes sempre ha estat la mateixa:
noi coneix noia, es casen i es repro-

dueixen. Aquest principi sembla banal
però era cabdal en el desenvolupament
demogràfic.
Els orígens de la Festa Major de Gràcia
són tan vells com la mateixa vila i el
seu desenvolupament i transformació
han anat paral·lels al llarg dels anys. Les
primeres notícies del que podria considerar-se la Gràcia moderna, arranquen
el 1817, pocs anys després de la guerra
del Francès i que la va privar durant
uns anys del seu creixement, encetat a
començaments del segle XIX.
Inicialment els espais de festa es van
guarnir majoritàriament amb ornaments florals, seguint la tradició de les
enramades, en què, combinant brancatges i flors s’obtenien veritables filigranes. Amb el pas dels anys els guarniments canviaren i avui encara segueixen patint aquesta metamorfosis, fruit
de la incorporació de nous materials,
tècniques i recursos en la seva elaboració. En la part més frívola la Festa
Major també ha experimentat molts
canvis: des dels balls de saló de les
societats establertes a la vila s’ha arribat a la plena ocupació de l’espai
públic en places i carrers.
No obstant això, la Festa Major de Gràcia sempre ha aplegat nombroses persones d’arreu que, cridades pel fet festiu del moment, s’han desplaçat a la

vila per gaudir d’uns moments de disbauxa. Cal esmentar el fet de que a
mitjans del segle XIX les autoritats de
Barcelona van prendre la mesura de
deixar la porta de la muralla a tocar la
Rambla oberta les nits de la Festa
Major de Gràcia, per facilitar el retorn
a les seves llars als barcelonins que,
atrets per la importància de la festa
gracienca, es traslladaven a la vila per
gaudir-ne. Aquest fet de deixar el portal
obert era força important en aquella
època, en la qual les persones que arribaven tard havien de passar la nit a la
serena, ja que els portals, per qüestions
de seguretat, tancaven les seves portes
quan es ponia el sol.
Un altre exemple és el que es va produir durant les dècades dels anys quaranta i cinquanta del segle XX, quan
l’afluència de persones provinents de la
resta de la ciutat i dels pobles més propers també fou considerable, segurament fruit de la manca d’entreteniments populars en la societat d’aquells
moments.
Amb l’aparició del cotxe utilitari i de la
televisió tota aquesta concepció se n’anà per l’aigüera, i es va generar una crisi en les festes que no es recuperà fins
a la transició democràtica a finals dels
anys setanta. Aquesta crisi també afectà
gairebé totes les entitats gracienques,
que seguint la generalització del perío-

de de vacances el mes d’agost tancaven
les portes. Això, darrerament ha anat
canviant, també perquè les diferents
entitats de Gràcia s’han anat integrant
a la festa, hi han aportat els seus coneixements i han reconduït la seva estratègia de cara a oferir nous serveis als
seus socis i al públic en general.
En aquesta tessitura aquest any entitats
centenàries com els Lluïsos o el Cercle
Catòlic s’han sumat a la festa i han
organitzat nous espais festius. A la plaça del Nord i organitzat pels Lluïsos hi
va haver l’Espai de la Màgia, una activitat que va aplegar un nombrós públic,
que va segur amb delit tots les activitats que s’hi varen fer.
Així mateix el Cercle Catòlic, al carrer
de Santa Magdalena, organitzà l’Espai
de la Calma, un conjunt d’activitats de
petit format amb diferents actuacions
relacionades amb les arts escèniques.
Ara bé, amb l’increment i diversificació
de totes aquestes noves activitats així
com amb altres que en anys propers
ens puguin arribar, hem d’estar amatents amb l’essència de la festa: el guarniment de places i carrers; uns guarniments que són el fet diferencial de la
nostra festa i que cal mantenir, ja que
en cas contrari la festa esdevindria una
més del conjunt de festes que se celebren al pla de Barcelona i rodalies.
9

Per Èric LLUENT

CONTRACRÒNICA

Dones del 36
i excavadores

CC
De l’estiu a aquestes
alçades de la tardor
hi ha hagut un parell
de coses que m’han
molestat força de
Gràcia. L’una, la decisió
de tancar durant les
nits un espai públic
–com ja sabreu, la
nova plaça de Dones
del 36. Aquesta l’analitzaré amb ironia. L’altra,
l’article de Salvador
Sostres a l’Avui sobre la
nostra Vila. En aquest
cas no hi busqueu la
ironia per enlloc.
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M

entre no es troba una
solució definitiva a la
gran polèmica d’aquests
darrers mesos a Gràcia, el
tancament nocturn amb reixes de la
nova plaça –per més inri– Dones del 36,
proposo un seguit d’idees temporals
per deixar ben contents tots els sectors
en discòrdia. D’una banda, la plaça pot
continuar tancada a les nit, però a partir d’ara es convertirà en la presó nocturna per a aquells que facin soroll en
altres places i carrers de la vila. Per
acabar amb el greuge comparatiu que
significa que els veïns d’aquest nou
espai públic tinguin dret a tancar-lo i
la resta no, els hi fotrem els guitarreros,
bongueros i cerveseros de la vila, ben
acumulats a la plaça i enreixats perquè
no puguin sortir-ne de cap manera fins
a les vuit del matí. Els joves amb ganes
de gresca estaran d’allò més contents
de poder quedar-se fins ben entrada la
matinada, els ‘cervesa amigo’ estaran
envoltats de tots els seus possibles
clients, els veïns del barri podran descansar tranquils i els veïns de Dones
del 36, com que tenen aquell apartament com a cinquena residència, no
els farà res anar-se’n a un altre pis. Hi
ha qui es preguntarà... i què passa amb
el nom de la plaça? Tenint en compte

que un dels sectors més emprenyats és
el de les Dones del 36 que van viure la
Guerra Civil, la solució és ben senzilla:
li canviarem el nom per Dones del 63.
Tan senzill com capgirar les xifres i ja
no caldria donar explicacions a cap
associació i, a més, el model d’espai
públic promogut i les reixes de l’indret
ja no es diferenciarien tant de l’estil
dels anys 60.
Per acabar, tot i que queda lluny, també
m’agradaria parlar en aquesta contracrònica del punt més negre de la Festa
Major de Gràcia: l’article publicat a
l’Avui el 19 d’agost pel malauradament
columnista Salvador Sostres. El seu
llenguatge racista i classista mai deixarà de sorprendre’m però els nivells als
quals va arribar el passat mes d’agost
tenen una sèrie d’adjectius ben lletjos
d’escriure. Amb una nefasta argumentació i un estil a cavall entre el de
Belén Esteban i el de Federico Jiménez
Losantos –això sí, en català, amén-,
Sostres va arribar a afirmar que “si
algun dia he de passar-hi [per Gràcia],
a la nit somnio excavadores i màquines
de fumigar”. Veus, Sostres, en això coincidim. Si algun dia hi has de passar, jo
també somnio excavadores i màquines
de fumigar. Darrere teu.

REPORTATGE

Per Eloi BABIANO

RP

Gràcia
i les seves places

Una de les característiques de la vila de
Gràcia és la seva
xarxa de places estratègicament repartides. Coneguem-les
una mica més.

“La plaça més gran és la
de Lesseps, amb 20.300 m2
de superfície.
La més petita, la de Gato
Pérez, amb 26 m2”.

(dalt) Plaça de la Vila
durant la Festa Major 2009

U

n dels trets que històricament ha diferenciat la vila
de Gràcia d’altres territoris
de la ciutat de Barcelona és,
sens dubte, el de les places que esquitxen la malla de carrers i que aconsegueixen esponjar la densa xarxa urbana, sobretot de la part més antiga de la
vila.
La majoria d’aquestes places tenen com
a característica comuna el fet d’haverse convertit, des d’un bon principi, en
lloc de reunió dels veïns i veïnes i de
ser utilitzades com una petita àgora
dels habitants de les rodalies. Llocs
com la plaça Rovira i Trias, la del Diamant, la del Raspall, la del Nord o de la
Virreina traspuen, a qualsevol hora, un

cert aire de plaça de poble. Altres,
estan forçades a exercir el paper de
places transversals, tenen un tarannà
ben diferent que, malgrat tot, les fa
també singulars. Aquest és el cas de la
sempre polèmica plaça de Lesseps o les
frontereres de Joan Carles I o la de
Gal·la Placídia.
Altres espais han estat nomenats places amb un criteri una mica discutible
però que, al cap i a la fi, honoren la
memòria d’algú, com és el cas del Pla
d’en Salmerón o la plaça de Gato Pérez.
El primer lloc no deixa de ser un espai
de transició entre els Jardinets i el
carrer Gran i l’altre, una tranquil·la
cruïlla on el carrer de Tagamanent es
troba amb el de Torres. Tot i això, no
11

“ La plaça de les Dones del 36, inaugurada el 18 d’agost
de 2009, és la més nova de les nostres places”.

REPORTATGE

Plaça de les Dones del 36

se’ls pot negar una certa funció de
cohesió que, com sempre, varia en tant
que els veïns les utilitzin.
Trobem també les que podríem anomenar places noves, com seria el cas de la
de Manuel Torrente, per sota del carrer
Providència o la més nova, dedicada a
les Dones del 36 que, desgraciadament,
ja ha nascut amb una dosi de polèmica.
Pel caràcter que imprimeix qualsevol
plaça, les places de Gràcia han estat
sempre espais on s’han instal·lat seus
d’institucions, entitats o edificis de
concurrència veïnal. Les de la nostra
vila no han estat en general alienes a
aquest costum i, començant per la plaça de la Vila de Gràcia, que té com a
principal edifici l’antic Ajuntament
gracienc, avui seu del Districte, podem
parlar de les del Diamant, de Joanic o
del Sol, on s’hi van construir notables
refugis al llarg de la Guerra Civil, la de
Lesseps, amb els Josepets presidint-la,
l’antic cinema Rovira a la plaça d’a12

quest nom, el bar Roure o l’IES Vila de
Gràcia a la placeta de Sant Miquel, les
històriques i ja desaparegudes atraccions Caspolino a Gal·la Placídia, o els
envelats històrics a la plaça del Diamant i del Sol, només per posar uns
exemples. Precisament un d’aquests
espais, la plaça del Nord, és la que
compta entre els seus veïns amb l’entitat més antiga de la Vila, que no és
altra que els Lluïsos de Gràcia.

L’ incivisme entra en escena

El fet diferencial que marca les places
de Gràcia –i, en general, qualsevol
espai obert a la gent– ha estat aprofitat
pels seus habitants per gaudir de tranquil·litat, per rodar-hi pel·lícules que
tenen a Gràcia com a teló de fons i, en
l’actualitat, per servir de base als grups
de joves i no tan joves que, provinents
de la nostra vila i de fora d’ella s’han
apropiat, de manera manifesta i fins i
tot radical, d’algunes de les places més
emblemàtiques per a fer-hi les seves
festes i altres actes lúdics que, en molts
dels casos, són d’un incivisme absolut.

Evidentment és lícit que al llarg de la
Festa Major, per posar un exemple
entenedor, la gent pugi el to de la gresca i el soroll sigui més patent al llarg
dels dies en què tots hem de ser relativament condescendents amb la munió
de gent que es visita. Una altra cosa és,
però, que aquesta gresca i aquesta festa
sorollosa es converteixi en habitual, ja
no tan sols dels caps de setmana, sinó
de qualsevol dia des del capvespre i
que això, amanit amb un bon nombre
d’actes incívics i brutícia arreu que,
evidentment, no neteja ningú dels qui

Malgrat tot, i com s’explicava més
amunt, no tot és idíl·lic ni tothom veu
de la mateixa manera com s’ha de gaudir d’aquests espais veïnals i, mentre
que la gran majoria de la gent en gaudeix com s’ha fet des de sempre, d’uns
anys ençà s’ha format el fenomen de
l’incivisme en algunes d’aquestes places, i s’ha anat agreujant a mesura que
passa el temps.

“Els bars del barri de Gràcia deixaran de facturar una quantitat
de dos-cents mil euros durant aquests dies de festa major per la
competència deslleial que els fan els llauners”. (3cat24.cat, 15 agost 2009)

la provoca, tregui de polleguera els
veïns que, amb tota la raó del món,
volen descansar com qualsevol altre
habitant de Gràcia.
Són els efectes del conegut com a
botellón (no m’agrada la traducció al
català que l’anomena botelló, ho sento!) que atrau un cert tipus de població
que, bé perquè troba que els bars són
cars o bé per que li va la marxa sense
adjectius, escampa els seus crits, ampolles i –si escau– els seus bongos per a
gaudi dels seus contertulians i desesperació d’aquells que s’han de llevar
d’hora i tenen la desgràcia de viure-hi
a sota.
Exemples flagrants els tenim, de manera habitual, a places com ara la de Sant
Joan o la del Sol.
A això se li suma el problema afegit
dels llauners o d’aquells que ja baixen
a les places preparats des de casa i
amb disposició de fer-hi festa grossa
sense mirar interessos aliens. La solució, a simple vista, s’albira complicada
ja que, a més dels interessos municipals
per protegir els drets dels veïns existeix
el dret dels locals, legalment establerts,
a exercir la seva funció comercial.

Altres aspectes que podem observar
actualment en moltes de les places són
els derivats de tots aquells que porten
els seus animals domèstics a passejar i,
o bé els duen deslligats o bé ignoren
qualsevol norma de civisme a l’hora de
deixar les deposicions dels animals en
qualsevol lloc sense recollir-les. Aquest
qualsevol lloc tant pot ser un lloc de
passeig com els espais habilitats per a
jocs infantils existents en algunes places. També aquests espais presenten,
en molts casos, una lamentable falta de
cura per part dels usuaris, habituals o
no, i d’aquells brètols que pensen que
allò està posat en aquell indret per ferhi destrosses.
Aquesta mena de gent són els qui pensen que el carrer és d’ells ja que és un
espai públic. Precisament, pel fet de
ser un espai públic és de tothom i, el
tothom inclou la majoria de persones
que no dediquen el seu o esforç a malmetre aquest espai públic perquè, així,
tots el puguem utilitzar respectant-lo.
Tots plegats ens hauríem de parar a
pensar que les places, aquest element
vertebrador de la xarxa urbana de la
nostra vila de Gràcia, estan fetes per
gaudir-ne i no per ser destrossades

(Esquerra) Plaça de la Vila 2009
(Dreta, dalt) Plaça Revoloció anys 20
(Dreta, mig) Plaça Raspall anys 20
(Dreta, baix) Plaça Rovira anys 20

pensant que, darrere, ja vindrà l’Ajuntament a arranjar allò que impunement
hem fet malbé.
Com sempre, crec que la solució seria
posar una mica de seny i de bona
voluntat per totes les parts perquè, de
nou, les places de Gràcia, aquelles places de què hem gaudit tota la vida, tornin a ser lloc de reunió cívica, d’encontre entre grups de diferents tendències
o gustos però, per damunt de tot, punt
de trobada de ciutadans conscients
que tot el que és públic és de tots i que
tots, vol dir exactament això: tots.
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Per Jordi CASSO

ENTREVISTA

ET
Figura referent en la història dels Lluïsos –consiliari entre 1952 i 1969 i
impulsor del moviment
escolta dins de l’entitat–
Mossèn Pellissa va destacar per la seva vàlua
humana i la seva personalitat entusiasta, carismàtica i propera al
jovent. Un tarannà innovador i el cultiu d’una fe
cristiana moderna i flexible van marcar el seu pas
pels Lluïsos i van deixar
empremta en molts dels
qui el van conèixer. Ara,
quan fa uns quants mesos
que ens va deixar, ens
acostem a la figura de
Mossèn Pellissa i a la seva
transcendència a través
de les paraules de cinc
socis dels Lluïsos.
14

5 veus
per recordar
Mossèn Pellissa

(1) Jordi Bufarull, soci des de
1946 i president dels Lluïsos entre 1969
i 1971 i entre 1973 i 1976. Va tenir un
intens contacte amb Mossèn Pellissa.

Qui va ser i què va significar Mossèn
Pellissa?
Per a mi, –i per a molts altres joves d’aquella època– la seva influència va ser
decisiva. Quan el vaig conèixer era un
capellà jove, que havia militat als anys
trenta en la Federació de Joves Cristians de Catalunya, un moviment molt
dinàmic i renovador que va ser eliminat pels dos bàndols de la guerra civil.
L’empenta d’aquell moviment estava
marcada per l’actuació de Mossèn
Pellissa. La seva calidesa, la seva vitalitat i la fermesa de les seves conviccions
em van causar un impacte inesborrable.

Quina creus que va ser la seva aportació als Lluïsos?
Era un gran comunicador, sabia arribar
a tothom, tant en una homilia com en
un recés o en una conversa privada,
solia transmetre vivament el seu missatge. El seu pensament cristià representava en aquells temps una visió fresca i
moderna enfront de la carca Església
del nacionalcatolicisme, bo i seguint la
ruta que ja havia marcat el seu inoblidable predecessor, Mossèn Penina.

Com valoraries la tasca que va realitzar?
En els Lluïsos d’aquella època va donar
a la nostra generació una molt bona
formació cristiana, moderna i àgil i una
visió àmplia i generosa de la nostra vida
i de la nostra fe, que ha perdurat, malgrat els anys, en molts de nosaltres. I no
deixem de destacar el seu profund arre-

“Era un home molt avançat a
la seva època i sovint patia
perquè el món no l’entenia”.

“La seva tasca continuada
“Era un gran comunicador,
en la nostra formació espiritual sabia arribar a tothom”.
i humana és impagable”.

lament a Catalunya, arrelament que
també ens va transmetre en aquells
anys realment difícils del franquisme
pur i dur.

veure que el que volia fer era una cosa
molt seriosa i important i que implicava un gran compromís i em va animar
a presentar-m’hi.

(2) Agustí Vilajosana, soci des
de 1968 i president dels Lluïsos entre
1989 i 1992.

(3) Jaume Amat, soci des de 1947,
membre de la secció de Bàsquet en
diferents càrrecs des de 1947 fins a
1993.

Quin va ser el contacte més proper que
vas mantenir amb Mossèn Pellissa?
L’any 1989, quan em vaig presentar a la
presidència dels Lluïsos, vaig anar a
trobar els tres últims consiliaris de
l’entitat, Mossèn Pellissa, Mossèn Tort i
Mossèn Cabús, perquè m’orientessin
en aquest repte. Recordo que vaig anar
a la Sagrada Família, a un despatx fosc
i enorme, que va afegir més por a la
que ja tenia. Mossèn Pellissa em va fer

Com a membre tan actiu del nostre
bàsquet, què recordes més vivament
dels teus primers anys als Lluïsos?
Em va impactar molt el canvi físic que
va representar el nou edifici durant la
brillant presidència de l’Antoni Closa
amb la nova sala d’actes i la pista de
bàsquet coberta. Un cúmul d’obres
que, malgrat no ser de la responsabilitat de Mossèn Pellissa, sí que van

comptar amb el seu suport. Però sobretot, m’agradaria destacar la seva tasca
continuada en la nostra formació espiritual i humana, que és impagable i som
molts els que hem encarrilat la vida gràcies a la seva ajuda.

A nivell personal en què creus que ha
ajudat l’actuació de Mossèn Pellissa?
Una actuació molt important per a
nosaltres va ser quan va impulsar, al voltant de l’any 1955, la formació de grups
naturals d’amistat, que van anar derivant
cap a grups de promesos i finalment,
cap a equips de matrimonis, molts dels
quals segueixen funcionant actualment.
Una altra decisió seva, qu5e va assumir
molt personalment, va ser la introducció
de l’escoltisme durant el curs 1957-1958,
moviment que ha ofert una bona formació a una infinitat de nois i noies.
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“El seu pensament cristià representava
en aquells temps una visió fresca i moderna
de la religió”.

ENTREVISTA

“Va oferir a la nostra generació una formació
cristiana moderna i àgil i una visió àmplia
i generosa de la vida i la fe”.

I posats a recordar, no oblidem el
transcendental canvi que va representar l’admissió de sòcies femenines amb
plena igualtat, obra personal del Jordi
Casso, durant la seva presidència de
1967 a 1969, i que sempre va tenir el
suport de Mossèn Pellissa.

(4) Josep Pérez Franco, primer
cap de secció i primer cap de clan de
l’escoltisme als Lluïsos de Gràcia.

I us vàreu posar d’acord?

(5) Joaquim Rausi, soci des de

Em va explicar la seva idea. Em va agradar molt la seva convicció de les virtuts
educatives de l’escoltisme, cosa de la
qual jo era –i en sóc– clarament partidari. També em va dir que preveia tenir
algunes dificultats en aquest procés
d’introducció de l’escoltisme en una
casa que ja feia anys que estava molt
ben estructurada. Era un home amb
idees molt clares i amb una gran visió
de futur, que se la jugava a fons quan
creia que valia la pena.

1948, membre molt actiu de la Secció
Teatral

Tot i no ser soci dels Lluïsos, Mossèn
Pellissa et va proposar introduir l’escoltisme a l’entitat. Per què?

Com va ser l’inici de l’escoltisme als
Lluïsos?

Jo era amic d’alguns socis dels Lluïsos
des de l’època que anàvem al col·legi
La Salle i havíem continuat una bona
amistat. Quan em va cridar, jo ja feia
anys que era escolta de l’agrupament
Ramon Llull, en el qual també coincidia amb uns quants d’aquells vells
amics del col·legi que eren dels Lluïsos.
Suposo que van ser ells qui li van
donar el meu nom com a referent
coneixedor del tema.

Vàrem començar a poc a poc, amb un
petit grup més aviat d’excursionisme a
l’hivern de 1956-1957, i ja com a secció
de minyons l’hivern del 1957-1958,
quan ens vam constituir com a Agrupament.
El molt bon record dels anys passats
als Lluïsos em van portar, anys més
tard, a fer-me’n soci i a participar en
els grups de promesos que Mossèn
Pellissa havia organitzat.
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Des de la teva perspectiva del teatre,
explica’ns l’experiència personal amb
Mossèn Pellissa.
Jo crec que Mossèn Pellissa era un
home molt avançat a la seva època
i ben segur que això el va fer patir
molt, rodejat d’un món que sovint
no el devia entendre. Jo tenia la
sensació que se sentia molt condicionat. Més d’una vegada vaig dissentir de decisions seves, però
m’adonava que no eren ben bé
seves, que ell hauria anat més enllà.
Em refereixo fonamentalment a
qüestions del teatre.

I més enllà del teatre, què en diries?
Malgrat les nostres lògiques discrepàncies, li estic molt agraït per la
seva tasca educativa, tant en
l’aspecte humà com per haver-nos
introduït en un cristianisme fresc
i autèntic.

Per Pep GORGORI

RM
Anar a passejar un matí
de diumenge per les
andanes del metro de
Barcelona, organitzar
una excursió al vestíbul
de la terminal B de l’aeroport… Són opcions de
lleure tan vàlides com
qualsevol altra, però
dubto que tu, benvolgut
lector, apreciada lectora, hagis passat mai,
per simple gust, més
temps de l’estrictament
necessari en un d’aquests llocs. Més concretament, d’aquests
“no-llocs”, que és la
denominació que va fer
servir l’antropòleg francès Marc Augé per referir-se als indrets, molt
propis del segle XX, on
anem només de pas.

© Eduard Maristany

REFLEXIONS DES DE MADRID

Madrid
com a no-lloc

D

e vegades penso si grans ciutats com Madrid no s’empelten inevitablement d’aquest
caràcter de no-llocs. Madrid
és una mica no-lloc per a moltes persones. I és una llàstima. Som molts els qui
procedim d’altres parts d’Espanya.
Majoritàriament, hi arribem sense
l’aspiració de fer-hi arrels, establint una
relació gairebé mercantil, amb data de
caducitat, sigui aquesta coneguda o no.
Una vinculació amb la ciutat infinitament més feble que la dels barcelonins
amb Barcelona.

Ciutat poc mimada
Tot això té conseqüències clares sobre
l’aspecte general de la ciutat. És normal. Quan els ciutadans i ciutadanes se
senten seva una ciutat i se l’estimen, es
preocupen perquè tot vagi bé, perquè
tot sigui més o menys al seu lloc. Quan
hi estan de pas, la cosa és més relativa:
no som aquí per passejar, sinó per treballar.
Així, doncs, millores que a Barcelona
han esdevingut imprescindibles, a
Madrid es consideren supèrflues. I a
l’inrevés, mancances que a Barcelona
serien objecte d’escàndol, titulars i
manifestacions, a Madrid passen desapercebudes. Parlo de prostitució, de
neteja, de transport públic… Però

poques vegades això genera un moviment popular, per molt que afecti la
Puerta del Sol i els seus voltants. Ni tan
sols les enervants obres han aconseguit
reaccions més enllà de les converses
de bar.

Bona gent
Curiosament, veig la causa d’aquesta
desídia envers la pròpia ciutat en la
mateixa raó que fa que a Madrid la
gent ens sembli més oberta i més amable (en un primer moment) que a Barcelona. La presència de tanta gent de
pas, fa que els madrilenys siguin més
oberts, i que a Madrid hi hagi menys
gent preocupada pel futur de la ciutat.
L’alteritat, la contínua convivència dels
autòctons amb gent de pas, compartir
espai amb els diferents, amb persones
de diferents procedències, fa que la
disposició al diàleg, a la trobada espontània, a la birreta en definitiva, sigui
més acusada. I això sí que mola.
Ho veieu? És un altre tret dels no-llocs:
tot està disposat perquè l’estona que hi
passis, la passis de gust.
Però jo prefereixo les ciutats en què tot
està disposat perquè t’hi sentis de gust
encara que hi passis molta estona. Com
Barcelona, vaja.
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OPINIÓ
SECCIÓ

Per Conxa GARCÍA

Per Jordi ALBERTÍ

Tothom
és dependent

Un cul
i moltes cadires

L

a idea de
dependència cal
replantejarnos-la, repensar-la.
Qui és dependent?
Si ens ho mirem bé
totes i tots som
dependents tot i
que de formes diferents segons el
moment del cicle vital en què ens trobem.

OP

No cal ser nens o nenes petits o pertànyer al grup de la gent
gran per necessitar una atenció i cura que ens permeti anar
a treballar per guanyar-nos les garrofes i dur a terme totes les
tasques quotidianes que cal realitzar, tant si som allò que ara
s’anomena “singles”, com si vivim en parella o tenim una
família més àmplia.
Tothom necessita viure en un espai net, omplir la nevera,
cuinar, rentar, ser atès si està malalt, etc. Si tens una família
amb mainada, has de tenir cura de la seva educació, dur-los a
l’escola, assistir a les reunions de pares... Si el pares són
grans cal donar-los un cop de mà, estar-ne pendents… I, tots,
a qualsevol edat tenim necessitats afectives que ens són
imprescindibles per sentir-nos equilibrats i segurs. Cap de
nosaltres podria realitzar una feina remunerada si no tingués
coberts tots aquests treballs de cura i domèstics que són
imprescindibles.
Per tant, totes les persones tenim dependències: biològiques,
econòmiques, emocionals… I si concloem que la dependència és universal, que tothom depèn dels altres en un grau
més o menys alt, això vol dir que els treballs de cura són, a
més d’importantíssims, inevitables.
Hauríem de valorar realment aquests treballs de cura i realitzar-los entre tots de forma igualitària. I hauríem de caminar
cap a una nova manera d’organitzar-nos socialment perquè
totes les persones disposéssim d’un temps per atendre els
treballs de cura i el treball remunerat, a més de disposar
d’un temps personal i d’un temps social de participació ciutadana. Tot un repte!
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A

questes setmanes tots els mitjans de comunicació
han posat la lupa en el Palau de la Música. Ens han
explicat amb tota mena de detalls que aquesta institució funciona a través d’una associació, l’Orfeó
Català, d’una Fundació i d’un Consorci. Cada un d’aquests
organismes té alhora el seu organigrama intern i, per tant, la
seva plantilla de treballadors i de càrrecs.
No és pas el lloc ni el moment d’analitzar què ha passat al Palau i quines en seran les conseqüències. Però sí que vull posar
el dit en una nafra, la nafra dels càrrecs per representació.
Algun periodista s’ha exclamat, amb raó, de l’escàndol que
suposa que alguns dirigents executius del Palau hagin delinquit durant tants d’anys amb tanta impunitat havent-hi representats en els òrgans de govern ministeris, conselleries i grans
empreses. Més d’un analista ha posat en evidència que ningú
va actuar malgrat les advertències oficials sobre possibles irregularitats comptables.
I és cert, és un escàndol que ningú aixequés el dit per exclamar «Jo acuso!». I més escandalós és que ningú presentés
voluntàriament i d’immediat la dimissió.
No diu res a favor de la salut de la nostra democràcia que els
representants públics, molts d’ells càrrecs electes, xiulin i
facin el distret mentre es cala foc al seu voltant. No volen ni
sentir-s’ho a dir, que haurien hagut de notar l’olor de socarrim i denunciar-ho.
No en volen ni sentir a parlar perquè ocupen massa cadires,
tantes que probablement ni saben a quantes sales n’hi tenen
de parada.
És fàcilment comprovable. A qualsevol càrrec institucional
d’aquest país –diputats i regidors, consellers i ministres...–
els correspon, amb el nomenament, una cadira a una tirallonga d’organismes principals o secundaris, públics o concertats.
Un cul i massa cadires. La coartada perfecta per justificar que
els va ser impossible adonar-se de res. La coartada perfecta
per no disculpar-se mai. La coartada perfecta per no dimitir
mai ni sentir vergonya.
Potser ja seria hora que la llei dirimís les responsabilitats dels
polítics i governants. Que haguessin de delegar els càrrecs
adscrits al nomenament que han rebut o guanyat a les urnes
però que no poguessin xiular quan la democràcia crema

Per Joan LIZANDRA

Per Susanna ÁLVAREZ

La llonganissa
i el làser

I vosaltres,
n’espereu alguna cosa?

H

eia molt de temps que tenia ganes de llegir L’elegància de l’eriçó, però dues amigues em van dir que la
traducció catalana era tan complicada que havien
acabat llegint la versió castellana. Quan m’ho van
comentar em va fer molta ràbia, sobretot tenint en compte
que moltes vegades el lector de llibres traduïts al català (a
diferència dels llibres traduïts al castellà) es pot trobar amb
dos tipus d’incidències (com a mínim): que la traducció catalana trigui més temps a publicar-se i que el llibre en català
sigui més car. Em vaig empassar la ràbia, però, i vaig considerar que si aquestes amigues coincidien en aquesta opinió,
m’ho havia de mirar amb una mica de calma, i així ha estat:
he començat la meva lectura d’aquesta novel·la de Muriel
Barbery.

i ha places de la nostra Vila que tenen un encant
especial, bé perquè són un lloc de cita habitual
amb els amics, o perquè s’hi troben els balladors
de “swing” els migdies dels últims diumenges de
mes, o bé perquè, senzillament, queden a la vora d’entitats
com l’Orfeó i els Lluïsos, i són, per tant, un punt de pas obligatori per a tots aquells qui hi fan activitats.
Són places amb vida pròpia, que et conviden impulsivament
a asseure’t a la taula d’alguna de les seves terrasses i prendre
un refresc i picar unes olives i unes patates fregides, gaudint
de la companyia dels amics; places on et submergeixes en
una profunda hipnosi de la qual et despertes bruscament
quan et diuen que, pel Cacaolat que t’has pres, seràs al cap
de pocs instants gairebé 400 pessetes més pobre –perdó, per
l’arcaisme, volia dir 2,40 euros–. Ah!!! I si la beguda va acompanyada d’un entrepà, ja et pots calçar, que el “pack” sencer
pujarà fins als preus a què, afortunadament, bars de polígons
industrials ofereixen digníssims menús de tres plats, amb uns
flams d’ou casolans que et fan plantejar seriosament de proposar-li matrimoni a la cuinera, encara que no li hagis vist
mai la cara...
Què ha passat, a Gràcia? Quin és l’origen d’aquesta inflació tan
estratosfèrica, percebuda pels mateixos graciencs com a presa
de pèl? És conseqüència de la immobiliària, i concretament a
Gràcia? És a conseqüència d’un efecte euro, convenientment
engreixat perquè en un barri tan bohemi, freqüentat per
actors i gent famosa, tot s’hi val? Potser és una mica de tot...
Perdoneu-me, però és que encara me’n sento, moralment,
dels efectes de la punyalada que em van clavar –25 euros!!!–
en un sopar amb excompanys d’EGB, l’abril de 2008, en un
establiment gracienc. 25 euros per cap, a canvi d’unes safates
d’embotits la inauguració de les quals produïa remordiments,
per la poca generositat amb què havien estat omplertes a la
cuina. Amb uns talls de llonganissa tan i tan finets, que feien
sospitar que potser aquella cuina era una de les pioneres en
l’ús del raig làser com a eina de tall... Bé, ja sé que innovar és
bo, i que potser una part dels 25 euros –uns 20, pel cap
baix... – deurien servir per amortitzar les despeses del làser, si
bé m’hauria agradat més pagar-los en concepte de menjar...
I el fet és que ara, ves per on, de tant parlar-vos del “nyamnyam”, se m’ha obert la gana, i em sembla que me’n vaig a
berenar. I no sé on anar... On vaig? Bé, crec que avui, excepcionalment (...), em quedaré a casa... i em faré un entrepà de
llonganissa...

F

I, per poder dir-hi la meva, és clar, estic alternant la lectura
de les dues traduccions, la catalana (a càrrec d’Anna Torcal
i Salvador Company) i la castellana (d’Isabel GonzálezGallarza).
Reconec que la lectura de L’elegància de l’eriçó en català no és
fàcil, però tampoc no és una novel·la il·legible, ans al contrari. Permet ampliar de manera contundent el vocabulari amb
paraules i expressions que potser no sovintegen en el nostre
parlar quotidià però que són perfectament correctes i que, a
més, si teniu l’oportunitat de llegir el llibre, sabreu que estan
utilitzades de manera justificada per les seves protagonistes
principals (una portera intel·lectual encara que autodidacta i
una nena superdotada).
Però tota aquesta problemàtica prèvia a la lectura d’aquesta
extraordinària –en molts sentits– novel·la, m’ha portat a
plantejar-me una pregunta: què busco quan llegeixo un
llibre? I, en el cas que us acabo d’explicar, què buscaven
les meves amigues quan van començar a llegir L’elegància
de l’eriçó?
I vosaltres, n’espereu alguna cosa, quan comenceu la lectura
d’un llibre?
En les diferents respostes s’amaga el misteri de la literatura.
Per “les meves parts”, he de dir-vos que, en general, quan llegeixo busco un doble plaer que comprèn les accions de
conèixer i aprendre: conèixer diferents maneres d’explicar i
entendre el món, i aprendre’n, per poder escriure i fer-me
entendre.
En aquest cas espero haver-ho aconseguit.
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4 POLÍTICS + 1 CIUTADÀ

4+1
Preguntem a
4 polítics i 1 ciutadà:
“Esteu satisfets amb
la nova Llei d’educació
de Catalunya?”

Per Francesc GAMBÚS

Per Núria GALDÓN

’estem molt de satisfets, des
de CiU, de la nova LEC. Algú
creurà que és perquè hi hem
votat a favor. I és cert, la
LEC ha comptat amb els nostres vots.

N

osaltres estem satisfets amb
la nova Llei d’educació de
Catalunya (LEC) ja que
aquesta respon a les expectatives que havíem dipositat en ella:

Però, creieu-nos, la satisfacció no ens
la dóna el nostre vot o que s’hi hagin
incorporat punts que consideràvem i
considerem essencials; ens la dóna la
convicció que ara sí des de la política
s’ha fet un gran servei al país a mitjà i
llarg termini, posant-se les bases per
tenir un sistema educatiu que s’allargui
en el temps i que no canviï cada vegada que la ciutadania decideixi canviar
de Govern.

• Fer efectiu el dret a una educació de
màxima qualitat per a tots i totes.

Darrerament s’havien anat instal·lant
un parell de veritats que, per evidents,
semblava mentida que no haguéssim
substanciat políticament abans: en
educació no s’hi valen els experiments
i un país no pot progressar si no disposa d’una bona educació. Dues veritats i
una derivada: l’educació dóna resultats
a llarg termini i, pertant, el sistema
educatiu ha de tenir vocació de permanència.
És a dir, allò que tantes vegades ens
havien reclamat educadors, mestres,
mares i pares d’alumnes, sembla que ho
hem aconseguit: l’educació ja no canviarà cada vegada que canviï el govern.
Amb la LEC hem fet un gran salt endavant cap al futur. I sí, això ens dóna
plena satisfacció.
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• Aconseguir que l’equitat deixi de ser
un repte tant en l’accés, com en els
recursos, com en els resultats
A l’articulat de la LEC es troben recollides una sèrie de mesures cabdals no
només perquè l’educació sigui de qualitat, sinó també perquè la qualitat i l’equitat vagin de bracet. En aquest sentit
podríem destacar el fet que en l’adscripció als centres educatius el criteri
de proximitat sigui el mateix per a tot
tipus de centres; que s’asseguren els
recursos econòmics suficients perquè
l’escolarització obligatòria sigui gratuïta en qualsevol centre; que es blinda la
corresponsabilització en l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials; i la importància que es
dóna a l’educació en el lleure, que és
un excel·lent actiu perquè els nens i
nenes i els adolescents tinguin una
alternativa pedagògica que els apropi a
l’aprenentatge actiu i els allunyi de la
desafecció per als estudis.

Per Dolors CAMATS

Per Àlex López

Per Eva TARRAGÓ. Mestra

La LEC, una oportunitat perduda

E

gran trets, no, tot i que crec
que és necessari una llei d’educació de Catalunya, com a
instrument per afrontar una
política educativa pròpia.

La il·lusió i complicitats que poden
generar els governs d’esquerres és proporcional a la voluntat de canviar les
coses, d’enfonsar les mans en la realitat
per capgirar allò que té d’injusta. La
gent pot entendre que tinguem dificultats per aconseguir-ho, però el que no
pot entendre és que renunciem a defensar els valors que ens són propis.
La Llei d’educació suposa precisament
això, una renúncia a uns valors que des
de moltes veus s’havien defensant en
l’educació del nostre país: la coeducació, la laïcitat, la cohesió i l’equitat, la
lluita contra la segregació, la defensa de
l’escola pública com a eix del sistema, la
presa de decisions democràtica en els
centres, com a opció de gestió però
també pedagògica,...
És evident que la llei té aspectes positius, el blindatge de l’escola catalana en
llengua i continguts, el reconeixement
del valor educatiu del lleure, l’autonomia de centres, la introducció de l’avaluació com a element de millora del sistema... Però la LEC és sobretot una llei
ideològica, no pedagògica, ha estat un
camp de batalla per a les idees, pel
model de societat, pel debat públic-privat, pels límits d’un servei bàsic com l’educació.
Per això el nostre rebuig a la llei es concentra sobretot en l’acord que estableix
un sistema mixt (públic-privat) sense
garanties de control i compliment de
les obligacions de servei públic. D’aquí
ve la nostra decepció per una llei que
serà durable en el temps, però que traslladarà la inestabilitat als seu desplegament i on els canvis de govern no caldrà
que toquin articles, però modificaran
reglaments. Tot plegat ens fa dir que
aquesta no és la llei que reclamava la
comunitat educativa ni la que esperàvem de resultes del PNE

l primer que cal considerar
davant d’aquesta nova llei és
que té la voluntat de ser una
llei de país i no de partit, de
forma que en el cas d’Esquerra evidentment no és la llei que hauria fet
per ella mateixa, però incorpora parts
molts importants del nostre segell. Que
el PP i el govern espanyol se’n plantegin la inconstitucionalitat, vol dir que
anem al límit de l’Estatut i definim i
blindem una sèrie d’aspectes que es
trobaven febles perquè no hi eren considerats.
D’aquesta primera llei nacional d’educació, a redós del Pacte Nacional per
l’Educació, a banda del blindatge de la
immersió lingüística, crec que cal destacar la visió de l’educació pública en
un sentit ampli com a prioritat. A la
vegada, permet per primer cop legislar
qüestions com la selecció justa de l’alumnat i l’aposta per la mediació així
com el reconeixement del valor educatiu de les activitats de lleure.
A hores d’ara encara queda un camí
molt llarg en educació, però la nova llei
dibuixa unes bones perspectives per
millorar diversos dels problemes, tot i
que no tots provenen de lleis o poden
arreglar-se amb lleis.
Crec, finalment, que haver definit i
emmarcat el Servei Educatiu de Catalunya com a sistema ens pot permetre
avançar d’una manera més eficient cap
als objectius marcats, tot assumint un
referent de qualitat per a l’escola
pública.

A

Veig positivament la consolidació del
model lingüístic català (llengua vehicular), que no contradiu el dret i deure
dels alumnes de conèixer les dues llengües oficials. Aquest fet ha creat disconformitat dins les classes polítiques,
on els contraris afirmen que és una
limitació dels drets lingüístics, i no
promou un model de societat oberta.
És una opinió.
No em decanto per la idea d'autonomia de centres, on la direcció és la responsable de la gestió. Per a mi això té
una lectura amagada, i és que l'equip
directiu passa a tenir més poder, i és
perjudicial (tot i que no sempre) per a
la plantilla del professorat. També puc
afegir com a no positiu, l'equiparació
de l’escola pública i la privada i la destinació de recursos econòmics. Hi estic
totalment en desacord.
Aprofito per expressar la meva disconformitat en la gestió de treball per part
del Departament, com s'estan portant
a terme els nomenament telemàtics de
professorat interí/substitut. Amb una
manca d'informació i retallades de places i pitjors condicions. També penso
que aquesta llei, el canvi de normatives,
manca de recursos, etc. no ajuda a
resoldre els problemes de l'educació al
nostre país.

Tot això, evidentment, no ha canviat
l’endemà de la nova llei, tot i que
aquesta no deixa de ser un instrument,
en aquest cas, un bon instrument.
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DESCOBRIM ENTITATS

Per Montserrat FONTBONA, presidenta del Centre Moral

DE

El Centre Moral
d’Arenys de Munt

El Centre Moral d’Arenys
de Munt va néixer el 12
de gener de 1913 sota
l’aixopluc de la parròquia de Sant Martí.

E

ls estatus del Centre Moral el
defineixen com una entitat que
promou l’educació integral dels
infants i joves i col·labora en la
formació i desenvolupament personal i
col·lectiu de les persones adultes, mitjançant l’organització d’activitats civicosocials, culturals, humanístiques,
assistencials, esportives i recreatives.
Al llarg dels gairebé cent anys de vida
del Centre s’han anat succeint les juntes, els homes i les dones que generosament han volgut contribuir a la millora
i transformació de la societat civil arenyenca. La seva vinculació amb el municipi i els vilatans sempre ha estat molt
estreta. El fet de disposar d’edifici propi
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(propietat del Bisbat de Girona) ha possibilitat que esdevingués seu o acollís la
majoria de les iniciatives cíviques, culturals o recreatives arenyenques. L’entitat
va ser pionera a Arenys de Munt, en els
seus primers anys, en l’organització de
ballades de sardanes, es va implicar en
el cant coral amb la fundació del primer
Orfeó de la vila el 1913 i de l’Orfeó Sant
Martí el 1933. La seva implicació en la
cultura popular catalana va continuar el
1963 amb la fundació del primer esbart
dansaire de la vila que va tenir continuïtat l’any 1977 amb el naixement del nou
Esbart Dansaire del Centre Moral d’Arenys de Munt, que actualment compta
amb uns 170 membres. És destacable la
tasca en l’àmbit etnològic local de l’es-

“Malgrat les reticències d’alguns socis, va acordar per majoria
llogar l’espai del passadís d’entrada al MAPA per a la realització
de la consulta per la independència de Catalunya”.
bart, sobretot a l’hora de recuperar
documentació escrita, sonora, gràfica i
indumentària tradicional d’Arenys de
Munt. L’esbart dansaire és avui una de
les seccions més vives del Centre
Moral, juntament amb la de teatre, que
engloba el Grup de Teatre Amateur,
l’Escola de Teatre del Centre i el Grup
de Joves. Una de les activitats teatrals
que existeixen des de la fundació del
Centre són Els Pastorets, que s’han
perllongat fins avui, amb diferents versions i adaptacions. Actualment, i des
de l’any 2002, es representa una versió
lliure de l’Estel de Natzaret, “Els Pastorets Musicals”. Altres seccions del Centre Moral són el Grup de Pessebristes,
l’Agrupació Sardanista, els clubs de
tennis taula i d’escacs, el Grup d’Espectacles Infantils Rau-Rau, la secció
que s’encarrega de l’organització cada
any de la cavalcada de Reis, l’edició del
butlletí mensual de l’entitat, El Batec, i
la programació setmanal de cinema.

Obert a tota la població
d’Arenys de Munt
Totes les seves activitats són ofertes a
tots els arenyencs i arenyenques, fills
del poble i nouvinguts, nous arenyencs
que desitgem es trobin a gust entre
nosaltres i siguin uns més entre els qui
fem el poble. Els socis són el veritable i
més important patrimoni de l’entitat.
Poden formar part de l’associació totes
les persones que ho sol·licitin, amb la
peculiaritat que els socis són familiars,
per tant cada soci o sòcia titular acull
en la seva quota tots els membres de la
seva família. Actualment formen part
del Centre 789 socis titulars i 2.000
socis beneficiaris, els quals gaudeixen
de descomptes en totes les activitats
que organitza l’entitat, a més d’alguns
actes gratuïts, com el cinema infantil
els diumenges a la tarda tot l’any, l’escola infantil de teatre, l’escola d’escacs
i tennis taula... i el repartiment a domicili del seu butlletí mensual, El Batec.

Seu de la Consulta per la
Independència de Catalunya
Quan la jutgessa de l’Audiència de Barcelona va prohibir que la consulta que
volia organitzar el Moviment Arenyenc
per l’Autodeterminació (MAPA), amb el
suport majoritari del Consistori, tingués
lloc en dependències municipals i que
rebés cap mena de suport institucional i
l’alcalde d’Arenys de Munt va afirmar
que la consulta es faria igualment en un
local privat, molts arenyencs i arenyenques van entendre que aquest local seria
el Centre Moral. Molts socis van fer arribar els seus neguits, dubtes i pors,
sobretot tenint en compte que la Falange Española havia convocat una manifestació a Arenys de Munt a favor de la
unitat de l’Estat Espanyol el mateix 13
de setembre.

dència de Catalunya, a través d’un contracte pel qual, la comissió organitzadora
es comprometia a establir les mesures
necessàries per assegurar la integritat
del local i de les persones que en fessin
ús. La Junta, a més, va participar en l’organització de la Consulta i l’entitat va
Davant la demanda de la Comissió Orga- cedir material i infraestructura.
nitzadora de la Consulta de sol·licitud de
El dia 13 de setembre Arenys de Munt
l’espai del passadís d’entrada al Centre
es va omplir de gent vinguda d’arreu del
Moral per poder realitzar la consulta
país agraïts per poder celebrar aquella
popular, un cop la justícia prohibís ferho a la Sala Municipal, la Junta va consi- jornada. La gent del poble va deixar a
derar que el Centre Moral ha mantingut casa els recels i recances i es va abocar
sempre la seva independència respecte a al carrer a gaudir de la festa i acollir
generosament els visitants. L’endemà tots
qualsevol força política, però és una
els arenyencs i arenyenques ens vam lleentitat fortament vinculada a l’entorn
var una mica més cofois, més orgullosos
des del punt de vista del compromís de
les persones amb les persones i per això de ser d’aquest petit poble maresmenc.
Cap soci no ens ha retret, fins avui, haver
a través de la seva revista, El Batec, es fa
estat la seu de la consulta, i crec que no
ressò de les opinions i postures de tots
m’equivoco gaire si afirmo que, en el
els grups polítics amb representació al
fons, tots estan satisfets que el Centre
consistori municipal i la fa arribar al
soci de primera mà. Negar-se a permetre acollís aquesta iniciativa democràtica.
que tingués lloc el referèndum popular
en el local de l’entitat seria posicionarCENTRE MORAL
se clarament a favor dels contraris a la
D’ARENYS DE MUNT
consulta. Sempre cal defensar el dret i la
llibertat de tot ciutadà a poder expresRambla Francesc Macià, 57
sar la seva opinió, sigui quina sigui
Arenys de Munt, 08358
aquesta, de manera pacífica. Per tant,
(Maresme)
malgrat les reticències d’alguns socis, va
Tel. i fax: 937 937 019
centre@centremoral.cat
acordar per majoria llogar l’espai del
www.centremoral.cat
passadís d’entrada al MAPA per a la realització de la consulta per la indepen23

Per Medir CUGAT

La caiguda
dels cabells

Les Bodegues
de Gràcia

S

E

ls cabells
són un
tret
important
de la nostra imatge, per això cal
cuidar-los per
mantenir-los nets i
sans.

En un cuir cabellut hi ha al voltant
de 100.000
cabells. Es calcula que cada 4-5 anys se’n produeix una
renovació total, cosa que suposa la pèrdua, de forma natural,
d’uns 100 cabells al dia.
Aquesta caiguda acostuma a ser més important durant els
mesos de tardor, però no és fins a una caiguda de 250
cabells al dia que es parla de caiguda massiva i principi d’alopècia.
La caiguda de cabells, ja sigui de forma natural o no, es pot
donar per diverses causes, per això es parla:
• d’alopècies congènites: típica de l’home. S’inicien cap
als 20 o 30 anys i provoquen la calvície completa cap
als 50 anys. Tot i que són irreversibles podem alleujarles amb la utilització de productes adequats.
• d’alopècies adquirides: es produeixen sobretot a causa
de l’estrés, situacions de fort impacte emocional i dèficit de vitamines, sobretot del grup B, o de minerals com
el ferro, situacions com la menstruació, el postpart, les
dietes d’aprimament, els mals hàbits alimentaris o la
diabetis… poden provocar aquests dèficits. Per tant
sempre és aconsellable realitzar una anàlisi per detectar
qualsevol alteració.

Per a qualsevol tipus d’alopècia, però, existeixen tractaments
que ajuden a aturar o a frenar, segons el cas, la caiguda dels
cabells. Per aconseguir uns resultats òptims s’aconsella
actuar simultàniament des de dintre amb un complement
nutricional que aporta les vitamines i minerals necessaris, i
des de fora amb locions o ampolles que s’apliquen al cuir
cabellut i en milloren la microcirculació. En cada cas el farmacèutic pot aconsellar sobre el tractament més adequat,
que comença sempre amb mesures senzilles com no evitar
coloracions massa freqüents, rentar-lo d’1 a 3 vegades per
setmana i eixugar-lo a temperatura moderada.
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’un temps ençà
Gràcia s’està quedant òrfena. La
vila ha estat tradicionalment un feu de
comerç, un lloc on podies
trobar de tot. Sovint hom
deia que “si no ho trobes
a Gràcia és que no existeix”.
El comerç ha estat una de
les principals riqueses del
barri després d’uns primers
temps en què la indústria
va tenir un pes fonamental en el creixement de la població
amb els recordats vapors Puigmartí i Vilaregut. Però darrerament ens estem quedant sense diversos comerços que ja
formaven part de paisatge habitual del barri. Fa uns mesos
ens deixava Els Tres Tombs, a la Travessera de Gràcia amb
Gal·la Placídia, i fa només unes setmanes ens abandonaven
dues papereries emblemàtiques: la Galí, al carrer Verdi
i la Cisne, al carrer Gran. Passen els anys i Gràcia és queda
sense referents, negocis que sense dubte havien deixat petjada per la seva aposta per un comerç de qualitat i proximitat. I el que aquest cop us vull recomanar és una ruta per
un seguit d’establiments que, malgrat les dificultats, encara
es mantenen al peu de canó. Són les típiques bodegues
on hom pot prendre un bon esmorzar, un inevitable aperitiu o la canyeta per tancar un llarg dia de feina, i també
comprar vi a granel, un costum que en l’actualitat als més
joves els semblarà antiquat.

RECOMANEM

CONSELLS DE SALUT

Per Natàlia DOMÉNECH Farmacèutica. Farmàcia Lesseps

R

De nord a sud, tot seguint el pendent natural dels torrents
que vénen des de Collserola, hi trobem un bon nombre de
bodegues. Al carrer Verdi, Cal Pep, entre Sant Salvador i
Martí, i la Filomena, a la cantonada amb Robí. Al voltant
de la Plaça Rovira, la bodega Manolo a Torrent de les Flors,
i la bodega Cases al carrer Providència tocant a Escorial.
Al carrer Joan Blanques amb Bruniquer hi trobarem la
bodega El Tano, per sota Travessera i al carrer Puigmartí,
la bodega Marin i al carrer Vic la bodega Vic, que porta
el nom del carrer. Tots aquests són espais emblemàtics que
han mantingut l’ambient d’altres temps, llocs on una tertúlia improvisada ens dóna tot sovint l’estat real del país. Us
recomano que qualsevol dia us deixeu caure per qualsevol
d’aquests indrets; de ben segur que hi passareu una estona
entranyable i en cada un d’ells hi podreu assaborir les seves
especialitats, i, el més important, un ambient acollidor
amb una parròquia fidel i bon vi i bon vermut, a granel!!!

Per Roger AMIGÓ, conseller de Medi Ambient del Districte de Gràcia

BÚSTIA VERDA

Sumem petits gestos,
contribuïm a un nou repte

BV
Al teu carrer ja està
arribant una petita
revolució, un gran
repte per als veïns
i les veïnes de Gràcia:
la recollida orgànica.

“La recollida orgànica
és una aposta decidida
pel medi ambient, per la
millora del nostre entorn
i per la nostra salut”.

U

n cop més som pioners. Som
la ciutat més gran que s’implica en la recollida de l’orgànica. En donarem exemple
i demostrarem què es pot fer, amb un
objectiu clar: arribar al 2012 a recollir
un 50% de brossa selectiva i un 50%
de brossa de rebuig. Actualment aquesta xifra és del 66% i el 34%, respectivament, i, recordem-ho, l'any 2000 era
del 90% i el 10%. Es calcula que gairebé el 36% del pes dels residus domèstics correspon a matèria orgànica, per
això el nostre paper es tan important
per assolir aquest repte mediambiental.
Estem convençuts que una vegada més
entre tots farem un pas ferm endavant,
per a la sostenibilitat i el medi
ambient, posant de la nostra part com
ja vam demostrar, per exemple, en el
moment de la sequera, quan la resposta
ciutadana va ser exemplar i mantinguda en el temps.
Aquesta petita gran revolució va
començar el passat 2 de novembre.
Alguns de vosaltres a hores d’ara ja tindreu al vostre carrer els nous contenidors i entre ells el de matèria orgànica,
i trigarà quatre mesos en completar-se
a tot Gràcia i tota la ciutat.
L’extensió de la recollida orgànica a tot
Barcelona, i la seva implantació a Grà-

cia, és el tret més important de la nova contracta de recollida de residus i neteja viària
de la ciutat. Però aquesta comporta també
altres canvis en la neteja de carrers i espais
públics. S'han modernitzat i fet més sostenibles els vehicles, incorporant energies menys
contaminants, com el gas natural comprimit
(un 35%), el biodièsel (35%) o sistemes elèctrics (30%), la qual cosa permet reduir les
emissions contaminants, el soroll i la dependència de combustibles fòssils.
S'ha intentat adequar a l'ús de cada espai
les freqüències de neteja, que s’incrementen
amb caràcter general. Però és molt important que no perdem de vista que no és més
net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
Si embrutem menys, els diners que ens
estalviarem podran servir per fes coses en
altres àmbits.
Us agraïm per avançat la vostra ajuda i
col·laboració durant període d'implantació,
en el qual segur que es produiran petits
desajustos. Tant durant aquest moment
quan es completi totalment el desplegament
de contenidors nous, el sistema s'anirà ajustant i s’aniran solucionant dificultats d'acord amb les necessitats. També continuaran les mesures informatives i de recollida
de suggeriments que s’estan duent a terme.
Us animem que formeu part activa de les
petites revolucions que ajuden a millorar el
nostre entorn. Gràcies a tots.
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Per Mossos d’esquadra

Obre una porta
al català!

Per a la teva
seguretat al carrer

U

na persona que parteix de
coneixements bàsics de
català, que ja el parla una
mica (l’aprenent), conversa
una hora a la setmana amb la persona
voluntària. La parella lingüística dura deu
setmanes. Aquestes trobades permeten
a l’aprenent guanyar fluïdesa i incorporar el català com a llengua quotidiana.
Hem constatat que la meitat dels aprenents que abans de la parella lingüística
no tenien mai converses en català han
començat a fer-lo servir després de l’experiència, i els que ja en feien algun ús n’han incrementat la
freqüència.

?

És una porta oberta al català a la qual s’han incorporat més
de 30.000 parelles lingüístiques des del 2003 amb el suport
de la Generalitat de Catalunya. Un 40% dels aprenents porta menys de tres anys a Catalunya; així el programa té, a més,
una dimensió important d’intercanvi cultural i d’acolliment
de les persones nouvingudes.
Per fer de voluntari n’hi ha prou de parlar normalment el
català; no cal tenir determinats estudis ni “fer de mestre”. Es
tracta de mantenir un diàleg espontani que permeti a l’aprenent practicar i deixar-se anar, experimentar que és capaç de
comunicar-se. I això de manera distesa, sense por als errors.
Tot fent un cafè, passejant, visitant un lloc interessant, o
comentant un text.
Des del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
us proposarem un aprenent tenint en compte el vostres
horaris disponibles, la proximitat a la vostra zona habitual i
altres preferències que ens manifesteu. Us posarem en contacte i us facilitarem suport i assessorament.

Consells de prevenció
• Si esteu sols, en un lloc
aïllat, vigileu el vostre
entorn.
• Procureu no portar a sobre
objectes valuosos, gran
quantitat de diners en
efectiu, ni documentació
important.
• Si camineu per una zona
poc il·luminada, intenteu
anar pel centre.
• Si detecteu qualsevol situació o persona que us fa desconfiar, sigueu previnguts, anoteu
o memoritzeu els trets de les persones i les característiques
del seu vehicle.

SEGURETAT

QUE FAIG SI...

Per Marcel PALLEJÀ

S

En situacions de violència
•
•
•
•

Mantingueu la calma i aviseu la policia 112.
Memoritzeu les dades dels agressors i del lloc.
Intenteu que els testimonis col·laborin amb la policia.
Per petita que sigui la lesió, aneu a urgències. L’informe
mèdic és molt important per interposar una denúncia.
• Denuncieu sempre els fets.
• Guardeu còpia de la vostra declaració.

Qui ha de denunciar?
• Qualsevol persona que hagi presenciat un delicte
• Les víctimes
• Aquell testimoni o persona que tingui coneixement d’un fet

On es pot denunciar?
• A les oficines d’atenció al ciutadà (OAC), ubicades a totes
les comissaries dels Mossos d’Esquadra, que presten servei
24 hores, durant 365 dies l’any. La comissaria de l’ABP de
Gràcia es troba a l’avinguda Vallcarca, 169-205.
• En cas d’urgència, truqueu al telèfon gratuït 112
Per presentar una denúncia necessiteu presentar
un document d’identificació personal. Si no és
possible, faciliteu el número de DNI, NIE o passaport.

PER MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 435 66 85 (de 9 a 20.30 h)
Correu electrònic: VXL.bcn@cpnl.cat
Inscripció electrònica: www.VXL.cat

26

Si heu patit un robatori, presenteu un llistat dels efectes sostrets.
Si heu estat víctimes d’una agressió, el primer que heu de fer
és anar a un centre sanitari perquè us atenguin i amb l’informe mèdic, adreceu-vos a les dependències policials més pròximes.

QUÈ HA PASSAT?
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Mar SOLÀ

Per Mar SOLÀ

Per festes,
la màgia
existeix

L’estiu
al Casal

QH
“Després d'una Festa
Major màgica a l'Espai
del Nord, i un Casal
d'estiu sostenible, comencem el curs amb varietat
d'activitats”.

P

er la Festa Major d’enguany, els
Lluïsos han col·laborat amb l’organització de l’Espai del Nord. Grans i
petits van poder escollir entre una programació que combinava teatre i màgia
durant els set dies que han durat les festes.
Tots aquells que van decantar-se pel teatre,
van gaudir del kabarett literari que presentava Sotacabina. Aquells que van optar per
la màgia van poder presentar-se (o bé assistir com a espectadors) al concurs de mags
amateurs. Els participants van sorprendre el
jurat molt positivament amb unes posades
en escena que barrejaven màgia i espectacle. Els guanyadors: Albert Olivés, Gerard
Roca i Christian Cuquerella, van tenir l’oportunitat de fer el seu número durant del
sopar que va precedir un espectacle increïble a la Plaça del Nord: el Mag Lari, amb
l’humor que el caracteritza, va aconseguir
que tots els assistents riguessin, es quedessin petrificats i esclatessin en aplaudiments
a l’uníson. Cap a les 12 de la nit, i després
d’una explosió de confetti, alguns marxaven tot dient “la màgia existeix”.

D

es que va acabar l’escola, més
de 323 nens han pogut gaudir
de les activitats que han preparat
els monitors del casal d’estiu. Sota l’eix
temàtic de la sostenibilitat, nens de 3 a 12
anys han aprofitat els primers dies de
vacances fent jocs a diversos parcs de la ciutat, visites culturals al Cosmo Caixa o sortides al Tibidabo, l’Illa Fantasia i l’Aquàrium.
S’han combinat activitats de música i esport
amb jocs a la plaça i tallers de manualitats.
A més a més, i en vista de l’èxit de l’any
passat, els diferents grups d’edat també
han col·laborat en la decoració del balcó de
Lluïsos per la Festa Major de Gràcia, que
enguany s’ha guarnit per celebrar el 70è
aniversari del GMM. En definitiva, acaben
sent els petits –i no tant petits– de la casa
els qui donen vida a Lluïsos durant l’estiu.
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Per Francesc PLA

Per Mar SOLÀ

XII Torneig
Vila de Gràcia 2009

Màgia
i titelles
a Lluïsos

E

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

l passat diumenge 27 de setembre
va començar el cicle d’espectacles
infantils amb “Contes del Mar de
les germanes Baldufa”. A bord d’un vaixell
que viatjava per la Mediterrània vam viure
un seguit d’increïbles aventures que només
passen a alta mar. I dels titelles vam passar
a la màgia de Marcelo Mauras el 4 d’octubre, un mag que ens
va il·lusionar a tots
amb cartes gegants,
boles i mocadors de
colors. D’aquesta
manera quedaven
inaugurades dues de
les activitats que
porten més gent al
teatre dels Lluïsos.
A partir d’ara
podeu veure màgia
el primer diumenge de cada mes i
titelles, el darrer.

U

n any més, i ja en portem 13 edicions, el cap de setmana del 12 i
13 de setembre, s’ha celebrat el
Torneig Vila de Gràcia, que tradicionalment
inaugura, encara que sigui de manera oficiosa, la temporada de bàsquet a Gràcia.
Com és habitual any rere any, aquest Torneig l’ha organitzat els Lluïsos de Gracia.
Enguany els equips participants han estat
els següents:
Categoria Femenina: CB Cerdanyola B –
Safa Claror- UE Claret i Lluïsos de Gràcia,
que varen guanyar la final al Safa Claror
amb un resultat de 89 a 29.
Categoria Masculina: CB Coll – UE Claret –
Safa Claror i Lluïsos de Gracia, que varen
guanyar la final a la UE Claret amb un resultat de 88 a 63.
Un esdeveniment certament remarcable
aquest any ha estat el lliurament per part
del president de la Federació Catalana de
Basquetbol, Sr. Enric Piquet, de la Medalla
de la Federació en la seva categoria de
bronze, al jugador dels Lluïsos de Gràcia,
Ferran Morris que, després de 23 anys
jugant a bàsquet als Lluïsos en totes les
seves categories des de l’escola fins al
sènior, va donar per acabada la seva etapa
de jugador en actiu als Lluïsos al final de la
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temporada passada. Tota una vida esportiva brillantment desenvolupada en una sola
entitat... Creiem, en efecte, que en Ferran
es mereixia aquest reconeixement per part
de la Federació Catalana.
Els Lluïsos de Gracia també va obsequiar en
Ferran amb la samarreta amb el número 5,
amb què ha jugat tants anys, i amb la insígnia de la Secció de Bàsquet de Lluïsos.
Una nova edició del Torneig de
Gràcia ja és història.
Confiem que novament ens retrobem
l’any vinent. Fins llavors, desitgem a tots
els equips graciencs
molts èxits en aquesta
temporada que acabem
d’iniciar.

Xerrada
sobre
La grip A

L

’estiu ja ha passat i amb l’arribada
del fred, també ha arribat l’alarma
de la grip A. L’equip del CAP Larrard
ha vingut als Lluïsos de Gràcia per fer-nos
una xerrada informativa sobre què és la
grip A, en què es diferencia de la
grip normal i de quines maneres
podem evitar el contagi. Cada setmana, centenars de socis passen
per dins les instal·lacions dels Lluïsos, i és per això que la higiene
personal i la ventilació dels
espais tancats van ser les principals recomanacions dels professionals.

Per Lluïsos de GRÀCIA

Per Mar SOLÀ

Tertúlia amb Assemblea
Irene Rigau de socis

Per Mar SOLÀ

Parelles
lingüístiques

P

arles català habitualment? O bé
t’agradaria practicar-lo per agafar
fluïdesa? T’agradaria formar part
d’una parella lingüística? En això consisteix
el Voluntariat per la Llengua que va presentar-se el dia 27 d’octubre
als Lluïsos: compartir una
hora a la setmana
durant dos mesos i mig
amb una parella per
practicar el català. Tant
si vols ser voluntari com
aprenent, encara hi ets
a temps!

E

l passat 6 d'octubre, l’exconsellera
de Benestar i Família, Irene Rigau,
va anal·litzar a fons la Llei d’educació de Catalunya, en un sopar que varen
organitzà el col·lectiu La Gràcia de les Tertúlies als Lluïsos de Gràcia.
Irene Rigau és mestra, inspectora d’ensenyament i professora universitària. També
és membre del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.
En el sopar-tertúlia hi van participar una
trentena de persones interessades en el
tema, que van poder aclarir dubtes i qüestions mentre sopaven.

L

’Assemblea general de socis va
tenir lloc el passat 14 d’octubre. 115
membres van assistir a l’acte, en el
qual, d’una banda, van aprovar-se els estatuts dels Lluïsos de Gràcia i, de l’altra, es
van votar els pressupostos del nou any,
tenint en compte el context de crisi pel que
passa, també, la nostra entitat. A més, va
presentar-se la memòria del curs 20082009 amb totes les activitats que han dut a
terme les diferents seccions així com els
actes que s’han programat des dels Lluïsos.

Somsal
presenta

N

o tot són flors entre roses i clavells és la comèdia que va presentar el grup de teatre Somsal
el darrer cap de setmana d’octubre. La
directora, María José Larrain, va optar per
una escenografia de plafons reversibles i
una posada es escena que va arrancar els
somriures del públic i del seu autor, Nicasi
Camps, que va ser convidat el dia de l’estrena. Els actors, més que satisfets de la feina
de gairebé un any, ja tenen la ment posada
en el següent projecte.

Objectiu
Freedònia
combina
jazz i futbol

E

ncara que sembli increïble en un
primer moment, Barça i jazz fan
una combinació extraordinària.
I així ho ha tornat a demostrar l’Objectiu
Freedònia, que el passat 7 de novembre,
coincidint amb el partit de futbol
Barça–Mallorca, va presentar El Somni d’en
Tete. La banda de jazz Los Romarios va anar
improvisant diferents melodies
segons el ritme del
partit, que els
amants del futbol i
la música van
poder veure dins
el teatre en una
pantalla gegant.

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

Un col·lectiu
literari juvenil

P
E

ls Irregulars de Sherlock Holmes, amb seu als Lluïsos de
Gràcia, és el primer dels grups creats per Col·lectius Literaris
de Catalunya (CLC), l’associació cultural que es proposa
escampar per tot el país colles de nois i noies amb interessos literaris. Val a dir que ja funciona un segon grup, el col·lectiu literari Atenea, i que la nostra associació fa gestions a hores d’ara per organitzar nous grups a Badalona, l’Hospitalet, Girona, barri del Raval, etc.
Es tracta de fer amics que es comuniquen en un ambient de respecte i creativitat i es relacionen amb la resta de col·lectius literaris amb
trobades per fer nous amics, intercanviar materials o construir projectes comuns. CLC és un projecte de país que vol esdevenir bressol
d’escriptors, crítics literaris, lectors competents i gestors culturals.
Els Irregulars, joves d’11 a14 anys, es reuneixen dos diumenges al
mes a la tarda. Aprenen a llegir com ho fan els escriptors i alguns
escriuen; participen en jocs deductius i en concursos literaris; intervenen en jocs de simulació relacionats amb la literatura; alguns fan
teatre llegit; altres creen nous arguments de relats per a jocs de rol
de taula; aprenen a debatre i a col·laborar amb altres entitats culturals del barri tot participant eventualment en activitats com ara els
escacs, o creant un nou programa de ràdio... I també s’ho passen
bé berenant o inventant contes amb les tècniques dels tallers d’escriptura de Gabriel García Márquez.
La col·laboració amb Lluïsos de Gràcia serà fonamental per a l’estabilitat i creixement de la secció i la connexió amb altres entitats del
barri.

30

Per Roger BUSQUÉ

Des del Nord I

F

a temps que hi som
posats però si em demaneu una idea del Camí
no sabré pas què respondre.
Aquí el subjectiu és mascarada.
És el Camí que et convenç a tu.
Necessitem una bona dedicació
i no res més. Com que cada u
se’l fa seu a la seva manera allò
que finalment tenim és estrictament pràctic. Ens uneix no
inventar res. Tot el que s’hi
pot fer ja hi és de sempre. La
reminiscència és l’art sense artifici. El triomf és poder prendre la
forma en el seu contingut. El Camí només com a experiència, i és
un honor de poder pencar amb tanta i tanta gent que penca.

EL CAMÍ

Per Jaume MARTÍN Col·lectius Literaris
de Catalunya

C

Barcelona és un polvorí i no ho sabíem! Pedra en pols. A les entitats
i coordinadores, a les seus de districte, als centres cívics i culturals,
a l’ICUB, a les regidories de l’ajuntament... els telèfons treuen fum
i vas a 2000W per hora de tants de mails que ja no saps com aturar-te. Quan se’t gira feina es que tens moltes possibilitats.
Com li sembla que ho fem? L’entrevista al despatx, a l’oficina, la
trobada al local; el discurs o l’argot, l’enginy, l’efusió ponderada;
l’assemblea, el consens, el contracte, el negoci, la proposta, la
recerca, el reclam, el servei... D’un sol cap poder tibar de tots els
fils. La integració va sola si tot és objecte de tot, com una lenta i
esperançada erosió.
És la paciència que fa el temps. Persistir fins a poder aplicar a tot
Barcelona allò que mesuradament hem après a Gràcia. L’arc
només es deixa anar de sobte si l’has pogut tensar ben lentament.
El filtre just que va esporgant la grava. Sols resta allò que és de
veres animós i natural i que pot ser acomplert per tothom. Aquest
2010 serà definitiu en la dinamització i en l’extensió de tota la
infraestructura (Guia, definició de ruta, punts d’informació, xarxa
d’establiments, convenis, promoció...) Barcelona tota sencera fins
que es desperta. Des del seu batec social.
El tram quedarà inaugurat a una activa participació. Fer diana és
que s’aguanti. Economia i incidència integrals. El Nord és conjuntarho tot. Fer-ho fàcil. Una impliINFORMACIÓ
cació d’alt nivell perquè saps
que ningú et pot preguntar
d’on vens ni on vols anar.
www.elcami.org
És franquesa. El silenci esponpasbcn@elcami.org
tel. 670 54 35 54
tani d’uns peus nus caminant
damunt la sorra.

Per Rosa ROSELL

Per Manel LLOPIS

SECCIONS DE CASA

SC

LLUÏSOS DE GRÀCIA

Una agradable
Grup no
visita i un
bon record estiguis sol

Somsal estrena la
obra No tot són flors
entre roses i clavells
amb el seu autor
com a espectador.

“Les sortides del grup Nes,
cada cop més variades i
amb més companyia.”

E

l Grup no estiguis sol des de que va
néixer a principi d’any, ha tingut un
creixement notable, tant en persones
interessades, com en activitats realitzades.
Aquest estiu ha estat força divers, i s’ha optat
principalment per sortides de muntanya.
Vàrem passar cinc dies a Andorra, on aprofitàrem per visitar la cova de Llambrigues, al
país Càtar, a la veïna França. Seguidament,
sis socis del grup varen fer un circuit per Suïssa, disfrutant dels paisatges singulars d’un
país ideal per als amants de la muntanya.

E

l dissabte 24 d’octubre la companyia Somsal teatre vam tenir el
plaer de comptar com a espectador amb en Nicasi Campsals, autor de
l’obra que es representava No tot són flors
entre roses i clavells.
Per a nosaltres va ser un orgull i una satisfacció poder parlar amb ell i veure que estava molt satisfet amb la representació, i de
ser als Lluïsos que, com va dir molt bé, li
portaven records que es remuntaven als
anys 40 i descrivia molt bé com era el teatre dels Lluïsos aleshores.
Força emocionat i content i va donar les
gràcies a tots els que hi vam assistir d’haver
pogut gaudir d’aquesta estona.
Com diu en Jordi Vallejo (membre de la
companyia Somsal) mai havíem tingut el
plaer de tenir en viu i en directe l’autor de
cap de les obres representades.

Per l’octubre vam anar a visitar una prestigiosa cava de Sant Sadurní d’Anoia, on ens van
informar del procés d’elaboració del nostre
tradicional cava. En aquesta visita vam comptar amb amics del Voluntariat per la llengua.
Per acabar el mes també hem fet sortides al
cinema, teatres i sopars col·lectius al restaurant El Racó de les bruixes.
I finalment pel novembre hem celebrat la
castanyada a Lloret de Mar: castanyada amb
ball i passejades.
Volem aprofitar per informar-te que si et trobes sol o sola, amb soledat no desitjada, en
el nostre grup podràs fer amics i entre tots
afrontarem aquesta solitud de la manera
més agradable possible. Us esperem tots els
divendres de 9 a 12 de la nit als Lluïsos.

També vam recordar la Cristina Palomo,
que va formar part del principi de la companyia i a la qual vàrem dedicar l’obra
i un fort aplaudiment perquè morí el mes
d’agost d’enguany.
Tot plegat va ser d’una gran emoció i tots
portem un record molt viu d’aquesta representació, que va ser si més no especial i
molt particular per a tots nosaltres. Només
cal dir que així és la vida i així s’està als
Lluïsos amb felicitat i força emocions

C/ Aulèstia i Pijoan 4.
08012 Barcelona
Tel. 93 218 23 79
Mòv. 630 11 31 62
www.Elracodelesbruixes.com
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Per La Secció

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA SECCIÓ

LS
La Vella de Gràcia
comença el Tour
2009 a l’estiu passant per Formentera,
Festa Major de
Gràcia, Castelldans,
Tortosa i com a colofó final el Correfoc
de la Mercè amb
l’espectacle del
Mascle Cabró.

Tour de La Vella
de Gràcia

Formentera
L’actuació estrella de l’estiu, i mai més ben
dit “estrella”, ha estat a la petita illa de Formentera. Resulta que la nostra vil·la està
agermanada amb la comissió de festes de
Sant Ferran i cada any es fa un intercanvi
cultural. Doncs bé, aquest any ens ha tocat a
nosaltres juntament amb els Bastoners de
Gràcia gaudir d’aquest intercanvi.
Per aprofitar-ho hi vam anar uns quants dies
abans i ens hi vam quedar un parell de dies
més. D’aquesta manera vam poder visitar
amb tranquil·litat els diferents racons de
l’illa. Tots i cadascun de nosaltres anàvem
motoritzats i recorríem les carreteres al més
pur estil de l’Steve McQueen. La moto protagonista no era TT Special Triumph 650
sinó una anomenada La Bala Azul all road.
L’actuació de la Colla Vella de Gràcia juntament amb la Colla de Diables d’Eivissa va
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ser tot un èxit. Va ser un correfoc estàtic en
una placeta en què no va faltar mai el foc de
les nostres estimades carretilles i l’acompanyament incondicional dels sons malèfics dels
tabalers.
Doncs bé, una bona actuació de Festa Major
acompanyada de vistes subaquàtiques del
Mediterrani amb una petita dosi de paella i
tot això acompanyat amb suc de civada fa
que La Vella comenci el seu Tour 2009.

Festa Major
La Vella de Gràcia segueix el seu Tour però
ara actuem a casa nostra perquè el barri
que ens ha vist néixer i créixer, està de Festa
Major.
Sempre comencem per les Matinades en què
la nostra missió és despertar el barri al so de
les xiuladores. Avancem per carrers deserts

“Foc! Foc! Corre foc! Crema!
Crema! Fot-li fort! Foc! Foc!
Llenya al foc! Tira! Tira! Llenya
al foc! Foc! Foc! Fot-li fort!”.
cap a la Plaça de la vila on l’únic que es veu
és una gran fumarada que ofega la gent
que, acabada de llevar i amb pijama, surt al
balcó a veure’ns passar. Doncs sí, la Festa
Major acaba de començar. El dia s’allarga
fins la nit, quan té lloc la gran cercavila de
totes les colles de cultura popular de Gràcia i
finalitza amb un sopar tots junts.
Una altra de les trobades que fem durant la
Festa és el Dia Del Barril. I ho poso amb
majúscula perquè s’ho mereix. Tots els membres de la colla ens trobem al migdia a la Plaça de la vila per escriure els versots; per inspirar-nos tenim a la nostra disposició un barril
de cervesa. Realment és una de les trobades
més divertides de la Festa i una de les més
importants perquè encara que per a molta
gent siguin desconeguts, els versots són d’una antiga tradició entre les colles de diables.
Com a colofó de la Festa Major sempre hi ha
el molt esperat correfoc de Gràcia. Mica en
mica, anem aconseguint un correfoc digne
per on les nostres tropes de l’infern puguin
passar. Travessem el barri de punta a punta
per carrers estrets plens de joves i no tan
joves que ens fan barricades tot cridant
“no passaran, no passaran”.

Castelldans
Continuem el nostre Tour particular en
terres lleidatanes. Ara toca actuar a un petit
poble prop de les Borges Blanques que s’a-

“Ferro roent deixar la pell
sento la carn viva. Foc! Foc!
Fot-li fort!”.

nomena Castelldans. Aquest poble no té
colla de diables i des de fa uns cinc anys ens
contracten per omplir d’espurnes els carrerons. Quan arribem sempre ens espera mig
centenar de nens tapats amb roba de cotó
sota uns grans barrets de palla.
El tret d’inici és una gran cascada de foc i
com diu la cançó de l’Elèctrica Dharma:
“Foc! Foc! Corre foc! Crema! Crema! Fot-li
fort! Foc! Foc! Llenya al foc! Tira! Tira! Llenya
al foc! Foc! Foc! Fot-li fort!” Que realment és
el que ens agrada.
L’actuació acaba a la plaça del poble, on ens
lluïm fent una tirada conjunta diables i tabalers. L’actuació ha acabat però la festa no
s’acabarà fins que es faci de dia...

Tortosa
Tot seguit el Tour passa per les terres de
l’Ebre. Aquesta vegada hem estat convidats
a la Trobada de Diables de Tortosa. Aquest
correfoc té força importància ja que entre les
colles participants hi ha la Colla centenària
de l’Arboç.
Va ser un correfoc on vam poder observar
pirotècnia que mai a la vida havíem vist.
Realment va ser espectacular. Les colles participants no van omplir de foc els carrers de
Tortosa sinó que els van cremar. Milers de
carretilles, bateries, francesos xiuladors, candeles, volcans, flamarades, etc.

Cal destacar la colla de l’Arboç perquè són una
cinquantena de diables tirant sense descans
durant aproximadament una hora. Increïble!
Ara, la Colla Vella dels Diables de Gràcia
tampoc ens vam quedar curts. També vam
fer el nostre propi espectacle i realment
penso que hem arribat a les perspectives
del correfoc. Això sí, encara hem de millorar per assemblar-nos a una colla de les
més importants de Catalunya.

Mercè
Per acabar el nostre Tour 2009 tornem a
actuar a casa nostra. Ara però ho fem al
correfoc de la Mercè amb totes les colles i
bèsties de Barcelona.
Aquest any, la Colla Vella es va presentar
per preparar l’espectacle inaugural del
correfoc del Mascle Cabró. Així, doncs, vam
muntar el mascle cabró en un elevador
infernal dotat de sortidors que escopia foc
per allà on passava. Un espectacle de llum
de colors amb la interpretació de tots i
cadascun dels membres de la colla que va
ser tot un èxit. Això va ser el tret d’inici del
correfoc que va inundar els carrers amb uns
70.000 barcelonins.
Finalment, després d’aquesta agenda tan plena la Colla de diables La Vella de Gràcia seguirà fent el que més li agrada: “Ferro roent deixar la pell sento la carn viva. Foc foc fot-li fort!”

La finca del
carrer Verntallat, 44
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l 28 de setembre de 1934 s’incrementa el patrimoni de l’entitat
amb la compra de la finca del
carrer Verntallat, 44.

“Ara fa 75 anys”

L’any 1934 es produí un fet cabdal per a la
història de la casa: una ampliació i consolidació del seu patrimoni. D’acord amb el
que consta en la corresponent acta notarial, el 28 de setembre de 1934 es comprà
la finca del carrer Verntallat. El venedor
fou Manel Cirera Artigas i qui la comprà la
Corte Angélica de San Luis Gonzaga de Gràcia, representada pel president, Enric Barsó. La nova finca de Lluïsos es descriu així:
“Toda aquella casa señalada de número
cuarenta y cuatro, en la calle de Verntallat, antes del Olivo, de la barriada de Gracia, de esta ciudad: que se compone de
bajos, un piso con galería y jardín en la
parte posterior, con un cobertizo y demás
dependencias; de superficie aproximada
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diez mil cuatrocientos diez y siete palmos
equivalentes a trescientos noventa y tres
metros cincuenta y tres decímetros, quedando el resto de jardín; conteniendo en
esta venta la cabida que realmente se
comprende en los lindes que luego se
dirán; lindante, en junto, al frente, Oeste,
con la calle de situación; a la espalda,
Este, con solar jardín de las hermanas
Cirera Costa; a la izquierda, Norte, con
Gabriel Suau y parte con Josefa Samsó; y
por la derecha, Sud, con Pedro Sagristà y
parte con el llamado Teatro de los Luises,
es decir, con propiedad de la entidad
compradora”.
El preu es va fixar en 21.000 pessetes. Inicialment la planta baixa es va destinar a
l’activitat dels Congregants menors i el pis
a dependències de les diverses seccions.
(text tret del llibre “Lluïsos de Gràcia 18552005 una crònica de 150 anys”)

Casal de Nadal
dels

Lluisos de Gracia 2009.2010

Dates:

23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre (2009)
4 i 5 de gener (2010)

Horari: Matí: de 9h a 14h o
Matí i tarda: de 9h a 17h
Hi haurà els serveis opcionals d’acollida de 8h a 9h del matí i de menjador.

Destinat a infants entre 3 i 14 anys

vallverducomunicacio2@yahoo.es

L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol grup si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert a criteri seu.

In ormació

Inscripcions

Lluïsos de Gràcia
Pl. Del Nord, 7-10. 08024 BCN
Tel. 93 218 33 72
www.lluisosdegracia.cat

SOCIS: A partir de l’1 de desembre (a les 17h)
NO SOCIS: A partir del 2 de desembre (a les 17h)
de dimarts a divendres de 18 a 20h
Consulteu els preus a la web dels Lluïsos de Gràcia

Organitza:

