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i hagués de triar una única paraula
per definir la nova Junta Directiva de
Lluïsos escolliria il·lusió. És fruit de les
ganes i l’estima que tenim els membres de
la Junta per la casa. Això fa que sigui el principal tret que puc i alhora m’agrada remarcar. Per altra banda, és un concepte absolutament necessari per empènyer una nova etapa marcada, sense cap
mena de dubte, per la situació que ens ha deixat la crisi econòmica i
que a Lluïsos ens ha afectat i encara ens afecta.
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Comencem una singladura que, com vam dir en l’Assemblea de socis
del passat setembre, treballarem sobre tres grans eixos que definiran
la nostra empremta a Lluïsos: consolidar, dotar de l’autonomia
necessària i reforçar l’administració de la casa és la primera de les
nostres línies de treball. Garantir un bon funcionament administratiu,
comptable i organitzatiu ens ha de deixar tranquils i segurs a tots. I
d’aquesta manera podem actuar en totes les vessants de Lluïsos amb
la tranquil·litat d’una bona organització interna consolidada.
El segon eix és potenciar i omplir de sentiment el fet de pertànyer a
l’entitat, sentir-nos de la casa, independentment de l’activitat, secció
o nivell de participació que tinguem cadascú de nosaltres. Volem
transmetre la consciència que podem fer l’activitat que volem perquè
hi ha altres membres de Lluïsos que en fan d’altres. El fet associatiu
ens ha permès arribar on som i tenir un bagatge de més de 155 anys
d’història, coproduït per l’esforç de molts socis i sòcies, d’activitats
diverses i de les seccions, que són el vertader motor de Lluïsos. Amb
l’eslògan “Tots som Lluïsos” donem visibilitat a aquesta voluntat i
estem convençuts que és la base de la continuïtat de l’entitat.
Per últim i com a tercer eix de treball, en la mesura que sigui possible
en funció d’aconseguir el finançament necessari, volem recomençar el
projecte de reforma de l’entitat. Aquest projecte, absolutament
imprescindible, ens ha de permetre reconstruir els Lluïsos que necessitem i alhora projectar l’entitat cap al futur. És un projecte col·lectiu
que obliga la implicació de tots el que formem part de Lluïsos i també
de totes les administracions. Hem de crear les sinergies, tenir imaginació i buscar complicitats que permetin trobar enllaços i compromisos
que facin possible aconseguir la gran inversió econòmica que ens cal.

Dipòsit legal: B-42.670.89
Revista editada en paper 100% reciclat
Edita:
Lluïsos és membre:

Col·laboren:
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques
Secretaria dʼAcció Ciutadana

Per acabar, per fer de tot això una realitat, torno al començament:
ens cal un bon grapat d’il·lusió, no tan sols de la Junta Directiva, sinó
de tots els que vivim, participem, organitzem i fruïm de Lluïsos amb
més o menys intensitat. Ens cal l’aportació de tothom. És per això
que tots som Lluïsos.

Oriol Hosta i Rovira
President dels Lluïsos de Gràcia
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Per Eugeni HOSTA (Tresorer de Lluïsos)

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA JUNTA

LJ
El pressupost, una
eina necessària, i tot
un món dintre d’una
realitat que la supera:
els Lluïsos. No el
podem oblidar, ha de
conviure permanent
dins nostre, ha de ser
la veu de la consciència i ens serveix per
obtenir els objectius
que entre tots hem
decidit assolir.

El pressupost,
el llibre de ruta
ORIGEN
INGRESSOS
Activitats
9%

Tallers
8%

Quotes de socis
37%

ORIGEN

EUROS

%

Seccions

284.746

45,2

Activitats

59.400

9,4

Tallers

51.200

8,1

Quotes de socis

234.416

37,2

Total

629.762 100,0

I

econòmic, aquest configura el llibre de ruta
de l’entitat i que a partir d’aquest moment
ens servirà per comparar en tot moment
l’estat planificat amb la realitat.

Deixo els detalls numèrics pel final i, quan
ho faci, parlaré en particular dels ingressos.
En una altra oportunitat ja parlarem en
detall de les despeses. El que voldria explicar és que un cop aprovat el pressupost

Per dur a terme aquest feina ens valem de
la comptabilitat que ens dóna cada mes la
situació d’ingressos i despeses. Això ens
permet veure en cada moment a quina distància estem del camí que ens hem marcat.
Dit això, tampoc no vull deixar passar per
alt que aquest full de ruta hagi de ser invariable. La comparació permanent amb la
realitat ens permet adreçar, corregir o

ntentaré a través d’aquestes ratlles
explicar alguns dels trets fonamentals
que hi ha darrere del pressupost econòmic presentat per la Junta a l’Assemblea
de Socis de Lluïsos de Gràcia (i aprovat!!!,
no menys important) el passat dia 27 de
setembre de 2010, en què va sortir elegida
l’actual Junta, de la qual sóc el tresorer.
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Seccions
46%

“Tenir la gestió administrativa permanentment al dia és essencial per no errar
en les decisions que s’han de prendre
tant en les seccions com en la casa.”
variar el nostre camí... i, per tant, replantejar l’objectiu final, incorporant en cada
moment les variables que ens afecten o
que ja sabem que ens afectaran.
Cal recordar que el pressupost es comença
a preparar el mes de juny, se sotmet a l’aprovació de l’Assemblea durant el mes de
setembre i, a finals de febrer, que ja haurà
passat molt de temps, es justificarà una
revisió.
Aquest control mensual també permet
que les seccions de la casa rebin la seva
situació econòmica cada mes des de l’Administració de Lluïsos. Aquesta informació
facilita el seguiment dels seus comptes i
dur a terme el seu particular control pressupostari.
És obvi, però no fàcil, veure que la feina
de la comptabilitat és fonamental per
poder dur a terme un seguiment adequat. Tenir la gestió administrativa permanentment al dia és essencial per no
equivocar-se en les decisions que s’han
de prendre cada dia i que sempre tenen
un reflex en el balanç o el compte de
pèrdues i guanys de Lluïsos. Després d’un
període difícil, ara podem dir que la nostra gestió administrativa, comptable i
financera va agafant forma, i seguim treballant per anar millorant dia a dia.
Encara ens queda molt espai per a la

“El primer trimestre del curs ha estat molt en línea
al resultat esperat... algunes desviacions negatives
d’ingressos han estat contrarestades amb reduccions de despeses que compensen el resultat.”

millora... però aconseguir tenir els tancaments mensuals als pocs dies de concloure el mes, avui ja és una realitat, no
exclosa de l’esforç i col·laboració de tots
el que fem i som Lluïsos. També en
aquest punt és on la importància de les
seccions agafa una gran rellevància, ja
que més d’un quaranta cinc per cent del
pressupost d’ingressos de Lluïsos està
vinculat a les activitats de les seccions.
Per tant, tenir la informació amb la velocitat i detall adequat ens ajuda i complementa en aquesta tasca.
També per donar algun missatge de “com
anem”, vull afegir que el primer trimestre
del curs (recordeu que en el nostre cas,
el curs comença el setembre i acaba a
l’agost de l’any següent), ha estat molt
en línia amb el resultat esperat... algunes
desviacions negatives d’ingressos han
estat contrarestades amb reduccions de
despeses que compensen el resultat...
En aquests moments, ja estarem recorrent
el segon trimestre, al final del qual des de
la Junta ens plantejarem fer un punt i a
part de la situació amb totes les seccions i,
si és necessari, discutir i replantejar la
segona meitat de l’any per ajustar el full
de ruta amb la realitat de la secció i dels
Lluïsos, tal com ja he dit uns paràgrafs
més amunt.
Ara parlem una mica de numerets...

Les xifres només les centraré en dades econòmiques referides als ingressos que s’obtenen amb les quotes del socis de l’entitat,
quotes i ingressos de les seccions, de les
diverses activitats organitzades per Lluïsos i
dels tallers.
Els ingressos totals previstos per aquests
conceptes i per aquest curs, sumen la quantitat de quasi 630 mil euros, tal i com es
veu en el gràfic de la pàgina anterior.
Dins del conjunt dels ingressos que provenen de les 23 Seccions que tenim a la casa,
cal esmentar per la seva importància sobre
el total, bàsquet, amb un 34%, totes les
corals que sumen un 31%, i també GMM i
l’Agrupament, que arriben fins a un 23%
del total. De les altres fonts d’ingressos val
la pena esmentar dins dels tallers, el Taller
de Teatre i, dins d’activitats, el Casal que
cada any organitzem, tant per Nadal com a
l’estiu –i aquest any hi haurà la possibilitat
d’organitzar-lo durant l’anomenada setmana blanca a principis de març.
Bé, tot això només es una primera pinzellada del nostre pressupost. Espero que en un
futur tinguem noves oportunitats per anar
veient altres aspectes, com les subvencions,
part important i que en els últims anys han
patit una dràstica reducció, i en altres apartats d’ingressos, com col·laboracions o lloguers. En fi, tot un món.

Per: Secció L’ANELLA

10è Aniversari
de l’Anella

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

SC
Comencem un nou
curs ple d’èxits, aniversaris i estrenes.
Les seccions ens
expliquen els projectes i activitats
que han engegat
des del setembre

“Els 10 anys ballant sardanes de l’Anella i els 45
anys de cant coral infantil
del Virolet ens demostren
que Lluïsos segueix viu”

A

quest 2010 ha fet deu anys que, a
la sortida d’una taller de sardanes
organitzat per la Federació de
Colles de Sant de Medir, l’Isabel Sanagustín
va preguntar a alguns dels assistents si
podia comptar amb la seva col·laboració si
creava una associació gracienca per promoure la sardana.
La resposta va ser un sí. Dit i fet. L’any 2000
es va crear l’Anella (Associació Promotora de
la Sardana a Gràcia) i així és com començava
l’activitat sardanista de la nostra associació
que, gràcies a la col·laboració de moltes persones, hem pogut mantenir fins ara.
El 13 de desembre de 2000 va tenir lloc la
primera ballada amb la Cobla Nova Vallès, i
paral·lelament s’iniciaven els primers tallers,
per als quals es va comptar amb la valuosa
col·laboració, com a monitor, de Sebastià
Alba primer, que va ser substituït més endavant per la presidenta de l’entitat, Isabel
Sanagustín.
Després de tres ballades en diferents places de
Gràcia, el Passeig de Sant Joan amb Sant Antoni M. Claret va prendre força per acabar sent,
pel seu entorn i la seva capacitat de públic,
l’indret definitiu per a les ballades de l’Anella.
Va néixer així el que els sardanistes de Barcelona han acabat anomenant “les ballades
de Gràcia”. Aquestes, més endavant, van
passar a ser una activitat habitual i fixa en
el calendari sardanista de la ciutat.
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D’això n’ha fet deu anys, i la nostra associació, que sempre ha estat una entitat
modesta, per no dir modestíssima, en
principi volíem celebrar aquest aniversari
amb un acte en “petit comitée” però la
Federació Sardanista de Catalunya i l’Obra
del Ballet Popular i dins la 59a Trobada
Sardanista a Montserrat, ens va brindar
l’oportunitat de poder-los celebrar amb
un acte més prestigiós, i que el passat dia
23 d’octubre aplegà a tots els membres
i amics de l’Anella davant el Mur de Pep
Ventura del Camí dels Degotalls, per lliurar el nostre Clau de Tribut.
Aquest Clau, el nostre Clau, simbolitza per
tots nosaltres l’agraïment sincer a totes
aquelles persones –des de la primera
Junta fins a l’actual, socis, col·laboradors,
sardanistes, amics i familiars, institucions i
als Lluïsos de Gràcia– que, des del primer
dia fins avui, han fet possible poder mantenir viva l’ànima de la nostra associació.
Aquest Clau de Tribut, que està fet de
ferro, ha de ser el talismà que ens encoratgi i ajudi a mantenir la il·lusió i a trobar
les forces per fer de l’Anella un veritable
Clau: una entitat forta, consolidada i
indestructible, que garanteixi que Gràcia
mai quedarà òrfena de sardanes. Aquest
és el nostre desig i el volem compartir
amb tothom.
Per molts anys ANELLA !
La Junta de l’Anella

Per: Secció BÀSQUET

Primera part
de la temporada
líders d’aquesta primera fase dels seus
grups corresponents.
Els més petits de la casa, l’escola, segueixen treballant a bon ritme. Trenta nens i
nenes separats en grups de grans i petits
que van millorant dia a dia. Ells són el futur
del bàsquet lluïsenc i ho podrem veure a
partir d’ara que començaran a fer partits i
ens demostraran a la pista un dissabte al
mes tot allò que van aprenent.

D

es de la secció de bàsquet dels
Lluïsos volem fer una valoració
de la temporada aprofitant que
n’estem pràcticament a la meitat.
En primer lloc farem una valoració dels
resultats esportius obtinguts fins a avui,
ja que tot i que no són els únics objectius
que ens proposem, en són una part
important.
La valoració esportiva està sent molt positiva. Els nostres equips estan rendint al
màxim i aconseguint partit rere partit
molt bons resultats, que fan que ens
puguem mirar la segona volta de la temporada amb molta il·lusió. En competició,
els equips masculins estan en els primers
llocs de les classificacions: tenim el júnior
en una sisena posició, els nois del sots-21
segons, el sènior B acaba de pujar a tercera i és setè, i el sènior A, caram! com
està el sènior A, es mereix un comentari
a part perquè després d’aconseguir l’any
passat la fita històrica de l’ascens a Copa
Catalunya, a hores d’ara estan en la
primera posició de la classificació.
Ens crèiem que seria un any molt difícil i

ho serà, ja que encara queda molta lliga,
però els resultats a dia d’avui són espectaculars i ens permeten fins i tot somiar
que podríem ser un equip de lliga EBA.
Estem gaudint de valent amb els seus
partits.
Pel que fa als femenins, tenim el júnior B
líder de la seva classificació, no han perdut
cap partit i amb un joc realment fantàstic;
el júnior A jugant a Interterritorial, està
també compartint el liderat del seu grup, i
el sènior femení, tot i que ha deixat els primers llocs de la classificació que fins avui
havien ocupat a causa d’un mal resultat
a la pista del Roser, es mantenen en una
setena posició. No dubtem, però, que ben
aviat tornaran a situar-se en els llocs per
la promoció d’ascens.
També la promoció esta fent una bona
temporada, i malgrat els primers problemes d’equipaments (les cistelles de Rius i
Taulet que van arribar-nos tard) estan tots
competint molt fort en les diferents categories i assolint els objectius que s’havien
marcat. Hem de destacar el pre-infantil
masculí i el cadet femení, que quedaran

L’altra valoració la volem fer sobre el creixement de la secció. Cada cop estem més
satisfets de l’evolució de la nostra secció i
així va quedar palès el passat dia 19 de desembre en la tradicional reunió de Nadal;
reunió en què van participar tots els entrenadors de la casa i van comentar l’evolució
dels seus respectius equips, analitzant resultats, millores individuals i col·lectives dels
seus jugadors. Després d’unes hores de reunió i de posar sobre la taula les opinions i
comentaris, tots varen quedar molt satisfets
de la feina feta i de la marxa d’aquest curs.
També varen analitzar les mancances que
tenien cadascun d’ells per treballar millor i
així se’ns va fer arribar: els diferents entrenadors es queixen de la manca d’estructures, i ens reclamen millores a la pista, fa falta més espai i hores d’entrenament. Lògicament des de la secció ens vàrem comprometre a intentar millorar per a aquest nou
any, i en la mesura que puguem, en les
millores que ens demanen.
Creiem, doncs, que en aquests primers
mesos de la temporada el bàsquet de Lluïsos està treballant bé i amb bons resultats;
prova d’això és com tenim de plena la pista
els dissabtes i diumenges: si no s’hi arriba
d’hora és difícil trobar-hi un lloc des d’on
poder gaudir de l’espectacle dels nostres
jugadors en cada partit.
Ens hauríem de començar a plantejar de
nou i molt seriosament el projecte Lluïsos
2015 il·lusiona’t!!! amb l’ampliació
de la pista.
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Per: Secció ESCOLA TENNIS TAULA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

El Tennis Taula
als Lluïsos i a les escoles

A

quest curs 2010-2011, la secció
Escola de Tennis Taula continua la
seva progressió dels últims dos
anys i hem arribat a la trentena de membres de la Secció.
Tenim ara mateix 19 nens participant en
la Lliga Escolar que organitza el Consell de
l’Esport Escolar de Barcelona, 7 nois participant en el Circuit Promeses que organitza la
Federació Catalana de Tennis Taula, i també 4 nois estan participant en la Competició
Federada de la Territorial en la Categoria de
2a B, o a més a més arribant a la meitat de
la lliga, l’equip de Lluïsos està al front de la
classificació amb aspiracions de poder pujar
a la Categoria de 2a A.
També hem participat en torneigs oficials,
alguns d’ells de molt prestigi, com el de
Parets de Vallès, de Torroella de Montgrí,
de Masquefa i de Castelldefels.
Els jugadors Eduard Felip, Pau Folch i Martí
Folch han estat diverses vegades entre els
tres primers classificats i han obtingut els
corresponents trofeus o premis.
Per segona vegada aquest any hem organitzat el Torneig de Sant Lluís de Tennis Taula amb la participació de 45 jugadors.
Cal remarcar també la col·laboració en un
projecte de Tennis Taula a les Escoles, que
conjuntament amb la Conselleria d’Esports
8

del Districte de Gràcia de l’Ajuntament de
Barcelona, la Federació Catalana de Tennis
Taula i amb la col·laboració del quatre clubs
de Tennis Taula de Gràcia: el Cercle, el Centre, Ariel i Lluïsos estem intentant fer una
promoció important a les escoles del barri
per aconseguir apropar aquest esport minoritari a la gent jove.
I això, per què? Us ho expliquem. El tennis
de taula permet desenvolupar diverses
competències:
• En l’apartat motor, la seva pràctica millora la destresa, la coordinació, els reflexos,
la velocitat i la precisió en els gestos.
• Pel que fa a l’aspecte cognitiu, l’alumne
progressarà en la seva capacitat de presa
de decisions, d’anticipació, d’anàlisi del
joc i d’elaboració d’una estratègia. L’alumne que aprengui a jugar a tennis taula haurà de captar diverses informacions
ràpidament i descodificar-les, processarles, triar i prendre una decisió, i finalment
executar-la: tot en un temps molt breu.
• Per últim, el desenvolupament de recursos afectius és eficaç en el pla de la motivació, de persistència en la lluita, de la
cooperació i del domini d’un mateix. Efectivament, el tennis taula estimula en gran
mesura l’autocontrol i millora el caràcter
de moltes persones en formació. Sobretot
ajuda a millorar la capacitat de concen-

tració i en competició, augmenta la resistència a la pressió externa. És sabut a
més a més que el tennis taula permet la
socialització de nois i noies excessivament
individualistes o segregats d’un grup. Una
de les coses que deixa més clares aquest
esport és que sol no s’hi pot jugar. El tennis de taula és un esport amb un risc baix
de lesions i sense contacte físic. No s’arrisca la salut del jugador en cap moment i
permet alliberar-lo de moltes tensions
pròpies de la seva condició.
Cal destacar en aquest punt que a molts
nivells el tennis taula és un esport sense
barreres pel que fa a l’edat i al sexe. Es pot
practicar des dels 7 anys fins als 80 a un
bon nivell, i nens i nenes (o nois i noies)
poden jugar plegats en els mateixos equips
sense discriminacions. En aquest sentit el
tennis taula és una bona eina per aprofundir en la coeducació a l’escola. Igualment és
un joc ideal per iniciar en la pràctica esportiva alumnes amb disminucions físiques.
Aquests jugadors poden participar en un
entrenament amb altres alumnes sense cap
mena de desavantatge.
I, per últim, el tennis taula encara conserva
un cert ambient de fair play sobretot entre
els jugadors, però també entre la gran
majoria de pares que acompanyen els fills
en la seva pràctica, fet molt valorat pels
pares a l’hora d’inscriure els seus fills en
aquesta activitat física.

Per Secció CATEQUESI
D’ADULTS

Per: Secció BÀDMINTON

Refresquem
la nostra fe

Clínic per
perfeccionar el nostre joc

A

partir d’uns quants pares i mares,
els fills dels quals eren o havien
estat a diferents grups de la casa
(catequesi, corals, agrupament, GMM, etc.)
i d’altres provinents de l’Escola de pares,
tots interessats a refrescar i mantenir al dia
la fe, vam crear la “Catequesi d’adults”
com a grup obert a tota persona que sentís
inquietuds semblants, en aquest món on
els coneixements s’estan ampliant i actualitzant ràpidament.
Ens trobem cada tres o quatre setmanes
als Lluïsos i toquem temes molt diversos
i actuals que escollim entre tots, especialment alguns que són de molta actualitat,
i que podem intercalar, si escau, en un programa general que triem per a cada curs.
El darrer curs, per exemple, vàrem treballar
sobre la laïcitat vista des de diferents aspectes (social, cultural, religiós...). Enguany
hem escollit l’interessant i controvertit llibre
Jesús, aproximació històrica, de José Antonio Pagola.
En les nostres trobades compartim les vivències i les idees que ens suggereix cadascun
dels temes i ens va molt bé aquest treball
personal i la reflexió compartida.
És clar que, a més, també ens agrada viure
la nostra amistat i celebrar junts sants,
aniversaris, o festes com Nadal i també fer
alguna sortida durant l’estiu.
Tothom que senti alguna inquietud sobre la
fe serà acollit amb tot l’afecte.

E

l passat diumenge 21 de novembre al matí, la gent de la secció
de bàdminton vam fer un clínic
a la Universitat Autònoma de Barcelona.
En les instal·lacions esportives de la universitat hi entrena el Club de Bàdminton de
Bellaterra, un dels clubs de bàdminton
més importants de Catalunya. En Francesc
Pi, el seu entrenador, va ser la persona
encarregada de fer-nos el clínic. La sessió
va durar quatre hores, durant les quals
vam tenir temps de repassar i practicar
els diferents tipus de cops i moviments
d’aquest esport. Abans d’acabar vam fer
uns quants partits en què vam procurar
aplicar tot el que havíem après.
Acostumats a disposar d’una sola pista
que ens hem de repartir cada setmana,
les nou pistes del Club de Bàdminton de
Bellaterra ens van permetre jugar tots
a la vegada molt còmodament.
Va ser un matí de diumenge molt divertit
i també molt cansat.

Conxita Falcó
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SECCIONS DE LA CASA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per: Secció GMM

Per: Secció VIROLET

Resum de
l’any 2010

El Virolet
en fa 45!

C

om cada any arriba el desembre,
el fred i el Nadal. Quan entres a
Lluïsos i vas a la sala 3, la del
GMM, notes el bullici que es viu. Durant
aquest mes els nens i nenes, monitors i
monitores, pares i mares de l’esplai es preparen per fer un gran xou l’últim dia d’esplai de l’any.
Cada curs el xou varia el seu tema. Així,
n’hem pogut veure molts i variats. El d’enguany ha estat fer el resum del 2010 amb
els moments més importants: la crisi, la
polèmica dels toros, el mundial, la visita
del Papa i les eleccions.
Els Anxanetes van començar amb un ball
amb la música del mundial que van fer
realment bé. Després van venir el Grumets,
que es van presentar a les eleccions amb
partits propis que havien creat ells mateixos. Darrere d’ells van sortir els Ardits cantant sevillanes enmig dels toros. Els Brivalls
es van encarregar d’ensenyar-nos la seva
particular visió de la visita del Papa a Barcelona i finalment els Konquis ens van fer
riure d’aquesta crisi que estem pagant
tots.
Els pares, per acabar de tancar el xou, ens
van mostrar un desconcertant xou sobre
l’última hora de l’any: els controladors
aeris. Entre xou i xou, els monitors i monitores es van encarregar de connectar
cadascun dels gags representant també
ells la seva particular visió de cada esdeveniment.
Així, doncs, vam poder acomiadar l’any
d’una manera divertida i entretinguda i
amb un berenar per a tots quan es va acabar l’espectacle.
Només ens queda desitjar-vos un molt bon
any 2011 en què, n’estem segurs, ens esperen noves i millors sorpreses.
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A

la coral El Virolet hem començat
el curs 2010-2011 amb moltes
ganes i energies perquè precisament aquest any celebrem el 45è aniversari i això no passa cada dia! Estem molt contents d’haver arribat a aquesta xifra i per
tal que El Virolet pugui fer molts més anys,
durant aquest curs podrem gaudir de diferents activitats i sobretot de molta música!
I és que el 45è va portant novetats i
l’equip de directors compta amb molt
bones i noves incorporacions: dues directores (la Maria i la Cinta) i un pianista (en
Josep). Amb ells i la resta de directors més
veterans vam realitzar els passats 13 i 14
de novembre unes colònies a Calafell en
què el 45è es va fer ben present: es va
convertir en un divertit personatge el qual
va organitzar un joc de pares d’allò més
esbojarrat i va fer que aquests es convertissin en una orquestra, ordenessin partitures o cantessin i ballessin... Quin tip de
riure! I és que, pel que sembla, aquest
personatge “el 45è” anirà apareixent al

llarg del curs i organitzant-nos gresca i xerinola, ja que l’ocasió s’ho val!
El darrer esdeveniment que ha tingut lloc
dins d’aquest any de celebració va ser el
concert de Nadal, el passat 18 de desembre, amb la coral Sinera. Va ser un concert
molt reeixit, amb un repertori nadalenc
ben variat i en el qual la cançó “El dimoni
cap de troni” va triomfar entre els Virolets!
I es que el 45è no s’atura. Ben aviat els
petits faran el Juguem Cantant, els mitjans
faran un intercanvi amb la coral de l’escola
de música de Mollerussa, els grans probablement aniran a l’Aragó... i sens dubte
arribarà el gran dia de la festa del 45è aniversari, amb mil i una activitats i un concert molt especial amb l’estrena de cançons per a l’ocasió i la cantata de Reimund
Hess, “Història de tres locomotores”. Pip,
piiiiiip! Prepareu-vos que el tren del 45è
acaba d’engegar!
Anna Agudo Llobera

Per: Secció NES

Per: Secció LA FUGA

Suma’t
a la colla

Primer concert de La Fuga
amb la Laia Santanach

D

es del Grup NES continuem reunint-nos tots els divendres de
21 h a 24 h per planificar tot
tipus d’activitats, que realitzem assíduament i que aquest any han estat molt diverses: xerrades, subhastes, classes de ball,
celebració d’aniversaris… i hi hem afegit un
cop al mes el cinema fòrum, amb força èxit.
En l’apartat de sortides, hem obert el ventall amb visites culturals, caminades i excursions. Hem tingut una gran activitat: des de
la visita a les caves de Sant Sadurní fins
anar a les ruïnes d’Empúries i al Museu Dalí
de Figueres. El mes d’agost vam viatjar a
Àustria amb una sortida organitzada. Calafell, Andorra, La Garriga, amb la costellada,
i una bona paella per celebrar les vacances.
Com podeu veure, no parem!
Si vols participar-hi, t’esperem tots els
divendres de 9 a 12 del vespre. Només et
cal preguntar a consergeria per la Hiria,
l’Antònia o el Manel.

S

egur que tots els que ens vau
acompanyar al concert de Nadal de
La Fuga us vau adonar que el Jordi
Canals no ens dirigia. El curs passat ja li
vam fer el comiat, i cal dir que tots estàvem
molt tristos de perdre’l com a director, però
també vam entendre que després de deu
anys davant nostre, estirant del carro i
motivant-nos amb la seva característica
energia, havia arribat el moment de
“descansar” de La Fuga.
Punt i a part. La Fuga té nova directora.
Nous aires i noves maneres de treballar.
I amb només tres mesos escapçats d’assajos ens hem estrenat amb el concert de
Nadal de la casa. Doncs bé, cal dir que
pels comentaris dels assistents ho vam fer
molt bé i us assegurem que per part dels
cantaires estem tots molt contents amb
la feina feta per la Laia!

En començar els assajos fem molta estona de tècnica vocal i la Laia ens ensenya
com aprofitar al màxim el nostre instrument. I quan dirigeix... és petita, però
sap molt bé què vol, i a sobre, sempre
amb un somriure d’orella a orella i amb
una ironia fina, fina... Els qui hem tingut
la sort de conèixer al Poire Vallvé hem
vist que és certa l’expressió que els testos s’assemblen a les olles, o millor dit,
el tiet i la neboda són fets de la mateixa
pasta!
Només volem afegir que des de La Fuga
comencem un nou període amb molta
il·lusió i que esperem que ens seguiu
acompanyant com fins ara en els concerts, que de ben segur ens sortiran.
Ah! I que, com sempre, ens falten tenors!!
Bon any a tots.

LLUÏSOS DE GRÀCIA

4 SOCIS + 1 JUNTA

SJ
Preguntem a
4 socis i 1 de la junta
sobre el nou lema:
“Tots som LLuïsos”

Per Montserrat ALTARRIBA

Per Arnau ROURA

E

É

l lema que acabem d’estrenar Tots
som Lluïsos (que, per cert, m’agrada molt), em suscita d’entrada
dues propostes:
A nivell col·lectiu: diàleg entre seccions i
grups, coresponsabilitat, no esdevenir grups
aïllats i autocomplaents, el convenciment
que som aquí perquè hi ha aquest altre
grup i aquell altre...
A nivell individual: la consciència de pertinença, d’identitat, d’interès per conèixer
què fan i qui són els altres: res de Lluïsos
m’és aliè, podríem dir manllevant una frase
cèlebre.
Ara bé, els lemes si només queden plasmats en uns papers, fins i tot encara que
siguin definits i debatuts, serveixen per ben
poca cosa. El que cal és cercar i posar en
pràctica actituds i accions d’implicació en la
línia suggerida (tant a nivell individual, com
de grup).
Per mi... Som-hi!

s una frase que fa bastant temps que
sona per l’aire de Lluïsos. Al principi
sembla una frase òbvia. Evidentment
tots els que estem allà som dels Lluïsos, però
penso que significa més que el fet de ser-hi físicament. Tots som Lluïsos em fa veure l’entitat
com un trencaclosques amb moltes peces que
encaixen a la perfecció. Perquè el que fa gran
aquesta casa és la diversitat de gent i activitats
que hi ha.
Molta de la gent de Gràcia, de Barcelona i d’altres llocs coneixen Lluïsos i això és gràcies al fet
que tenim l’Esplai GMM, l’Agrupament, el Bàsquet, l’Anella, Bàdminton, Cantiga, Catequesi,
La Vella de Gràcia, Escola Tennis taula, GFT,
Sotacabina, La Fuga, Malsons, NES, Sinera,
Sant Medir, Somsal, Sotacabina, Tennis taula,
Vent del Nord, El Virolet, Xino-Xano, Grup del
dimarts... I els escric tots perquè es vegi com de
gran i plural és aquesta casa. Lluïsos és el que
és gràcies a cadascuna d’aquestes seccions,
que aporten el seu granet de sorra, sempre
amb la intenció d’enriquir i de fer millors persones els qui hi participen. Per això quan hem
d’afrontar problemes o alegries ho hem de fer
(i ho fem) tots junts perquè en un trencaclosques si hi falta alguna peça la imatge es veu
però no és el mateix que quan hi són totes.
Particularment em sento orgullós de formar
part d’aquesta família i tant de bo Lluïsos
segueixi anys i anys promovent aquest model
associatiu que tan arrelat està dins la vida dels
graciencs.

Per Roger SALVADÓ.
(membre de la junta)

A

primer cop d’ull sembla una frase senzilla. En què penso?
Fàcil. Vindria a dir que és gràcies a tots i cadascun dels
socis que formem part de la casa que s’ha aconseguit tirar
endavant l’entitat tants anys i que alhora sigui més i més gran.
Però fixem-nos ara en el sentit més profund. Aquestes tres paraules signifiquen molt més del que sembla a simple vista.
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Quan diem TOTS ens referirem als familiars, amics i coneguts.
Socis que formen part de l’entitat i participen de les activitats
que s’hi realitzen, en les quals, probablement, t’hi trobaríem
a tu també.
Tota aquesta gent, pel sol fet de ser, també formen part de la
paraula SOM. M’agradaria dir que estic molt orgullós de formar
part dels dos grups anteriors perquè, d’aquesta manera, aporto
el meu granet de sorra per fer que els Lluïsos segueixin avançant
i creixent com fins ara.

Per Rafa NACHE

Per Artur DÍAZ

Per Agnès THÖNI

E

l primer que em ve al
cap és que si Tots som
Lluïsos, jo sóc Lluïsos. I,
què vol dir per a mi ser Lluïsos?
La definició estàndard que em
ve al cap seria participar de
l’entitat amb tots els drets i
deures, però un cop arribat
aquí penso que la definició de
“ser Lluïsos” l’he de fer, pel que
representa per a mi, des d’un
caire més emocional. I és que
ser Lluïsos, per a mi és formar
part de l’ànima d’una
entitat/família que vol transmetre uns valors que entenc com
necessaris o, si més no, desitjables. Per tant, com a part d’aquesta ànima he d’esforçar-me
a transmetre respecte a tot i a
tothom, educació de grans i
petits, esforç per aconseguir
allò que ens proposem, positivitat per mirar endavant pensant
que encara ho podem fer
millor, participació en les activitats/alegries dels altres i fer
participar els altres de les nostres, companyonia de dins cap
a endins i de dins cap a enfora
quan les coses no van com voldríem i d’altres valors que segur
que em deixo que ajuden i ajudaran que l’entitat/família
segueixi fent passos endavant.

Q

uan hom va a votar,
com a les últimes
eleccions a Catalunya, sap que el seu vot no és
decisiu «en ell mateix» però no
el menysté ja que, al cap i a la
fi, els diputats electes ho són
per un munt de vots com el
seu, i és el vot i no cap altra
cosa el que decideix la configuració del Parlament català.
A Lluïsos cada soci no és indispensable, però soci a soci ha
esdevingut l’entitat que és, i és
pels socis que creix com ho fa.
No és gens curiós, doncs, que
aquesta entitat, que supera els
150 anys de vida tingui actualment com a eslògan «Tots som
Lluïsos».
Aquesta espècie de socialisme
del poder, o democràcia,
només es desnaturalitza quan
l’índex de megalomania dels
dirigents o dels patrocinadors
arriba a certs nivells intolerables. Hem d’alegrar-nos que no
sigui el cas de Lluïsos, donats
els temps que corren. I espero
que duri molts anys així.

I ja per acabar, penso que és molt important que entre tots hi
hagi bon ambient. D’aquesta manera tot és més fàcil. Les seccions s’han de conèixer més, hem de participar els uns de les
activitats dels altres i així descobrir que a la casa no només es
fa el que cadascú de nosaltres fem, sinó que hi ha mil opcions
que potser alguna d’elles ens podria engrescar a participar-hi!
I, és que ja ho diuen: la unió fa la força, i com més serem més
riurem!

NOUS PROJECTES

Pilot-ràdio
Lluïsos

N

A

mb la intenció d’establir un espai de trobada entre els
projectes artístics que conformen l’edició d’enguany del
ProjectePÚBLIC!, del col·lectiu Saladestar, i la vida dels Lluïsos de Gràcia (com a lloc d’acollida dels projectes), es va engegar
una ràdio on-line des de la qual es podien difondre tant els processos de treball dels artistes com les múltiples activitats socioculturals
que tenen lloc en la històrica entitat del barri de Gràcia. Aquesta
activitat forma part del ProjectePÚBLIC! en el qual es pretén fer un
experiment per establir noves formes de comunicació als Lluïsos i
en el qual l’entitat porta participant de manera activa des del mes
de juny passat, amb el punt culminat en les Festes de Sant Lluís
A través de la ràdio amb entrevistes i converses vam descobrir algunes facetes dels Lluïsos: els inicis de la secció de bàdminton al Vietnam, els espais petits i desconeguts del teatre o la cultura de bar.
Per la ràdio hi van passar diverses seccions: la Coral Sinera, Bàdminton, Sotacabina Teatre, el grup NES, La Vella de Gràcia, i el bar dels
Lluïsos. Per altra banda, ens vam poder assabentar de quins eren
els tres projectes que proposaven els artistes bascos per als Lluïsos:
Democratic Housing de Karlos Martínez, sobre recollir i difondre les
vivències als Lluïsos a través d’audioguies, Cross Writting d’Iban Gaztanbide i Miren B. Lauzirika, sobre escriure un llibre col·lectivament, i
El Tercer Estado, de Martin Ferran, sobre tancar o intercanviar espais
per obrir-los a noves oportunitats. La ràdio va concloure amb una
última sessió de micro obert al bar, on, qui en tenia ganes, va
poder participar deixant-hi un missatge de veu. Les càpsules de
ràdio que es van gravar es poden escoltar per Internet al lloc web
següent: http://www.saladestar.com/pilot-radio-lluisos
A més de la ràdio, els Lluïsos també va allotjar el divendres 17 de
desembre les Jornades Extra-radio, sobre Acció cultural i ciutat,
també organitzades pel col·lectiu Saladestar, i que van tenir lloc
durant quatre dies de desembre als Lluïsos i al Palau de la Virreina.
Es van produir tres noves càpsules de ràdio que també es poden
escoltar per Internet a la adreça següent:
http://zonade.net/extra_radio/extra_radio.html
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Per David MONTFORT

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

Màgicus

Titelles

QH
L'activitat als Lluïsos
no s'atura i el nou
teatre ha estat l'escenari de diferents
espectacles com les
titelles, Objectiu
Freedònia i el festival
de màgia jove de
Barcelona-Màgicus.

“Objectiu Freedònia reb el
segon premi Ateneu 2010
a la creativitat en música.”
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E
l s dies 22, 23 i 24 d’octubre es va
celebrar el Màgicus, festival de
màgia jove de Barcelona, un projecte nou creat per la companyia Mag Oli i
els Lluïsos de Gràcia. Aquest projecte, sorgit
de la iniciativa d’un joves, amb el suport de
l’entitat, que va ser presentat al premi Jove
proposa de la Federació d’Ateneus de Catalunya i va rebre el primer premi, va consistir
en la realització de diverses activitats relacionades amb el món de la màgia i de
l’il·lusionisme.

E

El president dels Lluïsos, l’Oriol Hosta, i el
regidor del Districte, en Guillem Espriu, van
ser els encarregats de fer la presentació,
que va donar pas a un concurs amateur de
mags. L’endemà, sorpreses i màgia pels
carrers i mercats de la vila, a càrrec de joves
promeses del món de la màgia, i a la tarda
tallers per millorar l’aprenentatge d’aquells
que en un futur es vulguin dedicar a aquesta faceta artística. Per concloure el festival,
el diumenge es va celebrar la gala de
màgia jove, presentada per l’Enric Magoo.

l cicle de
titelles
s’ha tornat a posar en
marxa aquesta tardor, tot i que va haver de
començar més tard del que és habitual a
causa de les obres del teatre. No obstant
això, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre hi ha hagut tres espectacles
de titelles, destinats a un públic infantil,
que ha gaudit de les diverses històries explicades.
Les companyies i espectacles realitzats han
estat els següents:
Octubre: Companyia Xoi Bertran i l’espectacle “Mal de panxa d’en Bernat”.
Novembre: Companyia Jordi Bertran
i l’espectacle “L’alè dels fils”.
Desembre: Companyia Les Granotes
i l’espectacle “En Banyetes i el Nadal”.
Aquest cicle es continuarà desenvolupant
al llarg dels propers mesos i acabarà el mes
de maig amb l’habitual festival de titelles.

Objectiu Freedònia,
premi ateneu 2010 Tertúlies

E

l dilluns 20 de desembre, dins el marc del Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona, la Federació d’Ateneus de
Catalunya (FAC) va concedir el segon premi de la categoria “A la creativitat en música” a Objectiu Freedònia, dels Lluïsos
de Gràcia. El premi va constar d’un guardó i una dotació econòmica
de 750 € per assegurar la continuïtat de l’activitat.
Els premis Ateneu són els guardons que la FAC convoca anualment,
des de l’any 1989, amb l’objectiu de reconèixer la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç que fan les diferents associacions culturals, les persones, les empreses i els mitjans de comunicació del país
per promoure la cultura i l’associacionisme cultural.
El premi el va recollir en Guillem Roma, soci de l’entitat i creador de
la proposta, a qui cal agrair la seva dedicació durant tots aquests
anys. Així mateix cal donar les gràcies a tots aquells que ens els
diversos anys han participat i col·laborat per tirar endavant l’Objectiu Freedònia.

C

om ha estat habitual en els últims anys, els sopars-tertúlia
han tornat a ser presents en la nostra entitat. Durant
aquests darrers mesos ens ha visitat Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans, que va fer una interessant tertúlia sota el títol “Catalunya a la cruïlla”, i Ramon Tremosa, diputat
al Parlament Europeu per CiU.

Per David MONTFORT

LLUÏSOS DE GRÀCIA

BÚSTIA VERDA

BV
La Verdinada és un
conjunt d’activitats
al voltant del medi
ambient que organitza els Lluïsos de
Gràcia durant la setmana del 7 al 13 de
març de 2011. Totes
elles giren al voltant
del medi ambient
amb l’objectiu de
crear consciència i
actuar sosteniblement
amb el nostre entorn.

La
Verdinada

L

es problemàtiques ambientals són
unes de les qüestions que més
transcendència han tingut en
aquest segle XXI i que van portar a la creació de les Agendes 21, amb l’objectiu de
crear una consciència en matèria ambiental
i preocupar-nos per mantenir un entorn
sostenible.
Els Lluïsos de Gràcia no hem sigut aliens a
aquest escenari. Ens els últims anys s’ha
treballat per fer més sostenibles les nostres
activitats. En són exemples els horts urbans,
la sostenibilitat de les nostres festes o el
recent pla d’acció ambiental, així com l’activitat que ens pertoca, la Verdinada.
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Des de fa uns quants anys, els Lluïsos de
Gràcia ha fet una aposta per la cultura de la
sostenibilitat i el respecte al medi ambient,
a través del seu dia a dia, i en especial, a
través de les seves activitats. Per aquest
motiu, el 24 de maig de 2006 va signar el
compromís ciutadà per la sostenibilitat de
la secretaria de l’agenda 21 de Barcelona.
Aquest fet significava un pas endavant en el
treball de la preservació mediambiental del
nostre entorn, sempre dins de les nostres
possibilitats.
El nombre d’activitats, dins aquest àmbit,
van començar a proliferar (l’hort urbà, la
calçotada urbana...). Aquesta última activi-

“Consells sostenibles, exposicions, tallers de
reciclatge, calçotada, xerrades i tot allò que
tu proposis pot donar de si la Verdinada.”

tat és la que ens va portar a fer un conveni
amb l’entitat Horturbà, i de retruc la que va
originar l’activitat principal del conjunt medi
ambient dels Lluïsos: la Verdinada.
Aquest projecte, originari del 2008 i que ja
suma tres edicions, consisteix en l’organització de diverses activitats concentrades
totes elles en una setmana, pels volts dels
primers dies de març. L’objectiu, prou evident: sensibilitzar el màxim de persones
possible sobre com tenir cura del nostre
entorn i fomentar el reciclatge i les bones
pràctiques ambientals.
Aquest camí, però, no el podem fer sols, o
millor dit, no el volem fer sols. En aquests
tres anys hi han col·laborat nombroses entitats així com també diverses persones que
han posat el seu gra de sorra, ja sigui fent
una xerrada, ja sigui col·laborant en la
infraestructura de la calçotada.
La Verdinada 2011 se celebrarà la setmana
del 7 al 13 de març de 2011, i les activitats
es dividiran en dos blocs. Un primer bloc
dedicat a accions de sensibilització a través
d’exposicions, difusió de consells sostenibles, mercat d’intercanvi i en especial, un
repte prou especial.

“Volem que per la setmana de la Verdinada
cadascú faci una acció sostenible i ens la faci
saber a través del blog agenda 21 dels Lluïsos de
Gràcia. http://agenda21.lluisosdegracia.cat/”

Per aquesta edició pretenem que els socis
de l’entitat realitzin durant la Verdinada
una acció sostenible i ens la facin arribar al
nostre blog. Si som capaços de fer més de
1.200 accions, haurem fet un petit camí cap
endavant, i si som capaços de sumar
accions d’altres veïns, d’altres membres
d’altres col·lectius, serem capaços de
somiar per un món millor i més verd.
Aquesta pretensió també es voldrà fer arribar a les entitats, per tal que també ens
donin a conèixer les seves iniciatives sostenibles i així fer més gran el mur de les
bones pràctiques ambientals dels veïns i
entitats de la vila de Gràcia i d’arreu de la
ciutat.
El segon bloc recull les activitats pròpiament
dites. Durant el dissabte es farà una mostra
d’entitats que treballen en consonància
amb el tema, i també hi haurà lloc per
xerrades de temàtica sostenible, com ara
conèixer tot el que cal saber de les energies
renovables i tallers de reciclatge, com ara
fer arracades amb càpsules Nespresso, amb
la pretensió d’inculcar bons hàbits sostenibles. Com a colofó, diumenge tancarem la
Verdinada amb la calçotada d’horticultors
urbans, on hi haurà tallers d’horticultura

–com els de fabricar compost o fer un planter– concurs de fotografia d’horts urbans,
arrencada de calçots de l’hort urbà i, òbviament, la calçotada.
Tot el detall de les activitats seran difoses a
través del blog Agenda 21 dels Lluïsos de Gràcia, obert sempre a recollir les propostes que
vulgueu suggerir per fer més rica l’activitat.
Aquest projecte és, per tant, un espai idoni
per conèixer propostes sobre com ser sostenibles i alhora treballar en xarxa amb altres
entitats sostenibles, i així fer més rica i viva
la cultura del reciclatge entre tots. En definitiva, un projecte més per intentar canviar el
món.
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Per Lola GIL

La Capella

Pastís
de préssec

M

és de 155 anys d’història fan
que les coses canviïn, les necessitats i els usos de les sales de
casa nostra no en son l’excepció. La Capella
és un dels espais que al llarg del temps ha
sofert un dels canvis més importants, les
fotos ho delaten. Sense estar exempt d’una
certa polèmica, recordem el dilema, no
massa llunyà, de si s’havia de tirar o tapar, o
no s’havia de fer. Avui l’ús d’aquesta sala és
molt variat, les corals de la casa, principals
usuàries, en són testimoni. També permet
fer-hi festes, xerrades, tallers, seminaris,
trobades, dinars, berenars i sopars i no oblidem que es tracta de la
capella, per tant, també l’utilitzem com el seu nom indica. La sala
té una gran polivalència, evidentment permesa per la clerecia, és
clar. Ara, més que buscar les 7 diferències, caldria trobar les 3 coincidències. Sort.

A

LA CUINETA DE LA LOLA

ABANS I DESPRÉS
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per La JUNTA

INGREDIENTS

C

125g de mantega
3 ous
200g de sucre
125g de farina
1 culleradeta de llevat
2 préssecs de vinya
natural o en almívar

Preparació:
1. Poseu a fondre la mantega en un cassó al foc.
2. En un vol, barregeu els ous i el sucre i ho bateu una estona
amb la batedora. Tamiseu la farina i el llevat i ho incorporeu
als ous i sucre. Un cop estigui tot barrejat afegiu-hi la mantega fosa i ho torneu a remenar.
3. Incorporeu els préssecs tallats a la pasta i aboqueu-ho en el
motlle que ha d’anar al forn i que prèviament haureu untat
de mantega.
4. Coeu-ho a 220º durant 25 minuts. Desemmotlleu-ho, deixeu-ho refredar i tireu-hi sucre en pols.
Es poden substituir els préssecs per pomes golden.
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Per REDACCIÓ

LLUÏSOS DE GRÀCIA

EFEMÈRIDES

Primer patronat
del nou edifici

EF
Enguany fa 50 anys
que el Patronat del
Nou Edifici va emetre els primers bons
de caixa per finançar
les obres d’ampliació
i reforma de la seu
dels Lluïsos de
Gràcia

S

eguint antiquíssims sistemes de
finançament que ja vèiem en l’època de Mn. Jaume Alsina, es va construir l’anomenat Patronato Nuevo Edificio
que, a partir de l’1 de juliol de 1961, va
començar a emetre bons de caixa de 500
pessetes cadascun, amortitzables en vint
anys mitjançant sortejos semestrals i amb
un interès del 10%. Cal dir que l’emissió es
va cobrir en la seva totalitat, que la majoria
dels socis va renunciar a cobrar interessos i
que, al cap de vint anys, molt pocs van rescatar el capital. La resta del pressupost es
va cobrir amb donacions de la Diputació de
Barcelona i amb una aportació de la Delegación Nacional de Deportes de 1.616.000
pessetes, la meitat a fons perdut i l’altra
meitat com a préstec a quinze anys. Finalment s’establiren un seguit de préstecs
amb la Caixa avalats personalment per
alguns socis.
Tota aquella operació va donar resultat. I
les cròniques de l’època parlen que el 18 de
juny de 1961 l’aleshores bisbe auxiliar de
Barcelona, Dr. Narcís Jubany, va beneir la
primera pedra del nou edifici.

L’1 de juliol de 1961 es començà a reformar
la Sala d’Actes, com a primer pas de les
obres de remodelació del vell edifici i construcció de la part nova. Les obres van durar
tot el 1961 i part del 1962. Les obres de
millora de les instal·lacions esportives van
donar pas a la que va ser la segona pista
coberta de la ciutat de Barcelona, després
de la del Palau Municipal d’Esports del
carrer Lleida.
El pressupost inicial va ser de 3.350.000
pessetes. El cost final, incloent-hi el mobiliari, la instal·lació de cinema i butaques al
teatre va pujar 4.665.536 pessetes, de les
quals 2.982.061 corresponen a la
instal·lació esportiva, és a dir, a la pista, el
gimnàs i el frontó.
El conjunt de les obres es dugueren a terme
però durant molts anys l’economia de la
casa se’n va ressentir moltíssim, sobretot
pel que fa referència a la liquidació del deute amb la Delegación Nacional de Deportes.
El problema es va anar trampejant fins que,
després de morir el general Franco, es va
produir una condonació del deute.
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LLUÏSOS DE GRÀCIA

REFLEXIONS DES DE...

Per Clara MADUEÑO i Mar SOLÀ

RB
La Clara va al GMM
i la Mar a Sotacabina.
La Clara estudia
medicina. La Mar,
periodisme. Totes
dues son a Berlin
fent un Erasmus.
La casualitat –i els
amics en comú que
tenen a Lluïsos–
han volgut que s’acabessin coneixent.

Reflexions des de
Berlin

B

erlin és pobre però sexy, va dir
Klaus Wowereit, actual alcalde
de la ciutat.

Berlin, la gran ciutat europea, capital d’un
país poderós. Berlin, on la burocràcia ha de
funcionar. En arribar, però, topes amb la
realitat: ni Berlin és tan net com pensem ni
els alemanys tan disciplinats ni l’administració tan efectiva. Topes amb una ciutat multikulti, on totes les modes, els estils i les
maneres de fer hi tenen cabuda. Una ciutat
amb un passat tèrbol però amb un futur
prometedor.
Caminant pel carrer veus els obrers treballant amb unes màquines que sembla
impossible que puguin funcionar. Gires la
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cantonada i ensopegues, per enèsima
vegada, amb dues lloses del carrer mal
posades. Et preguntes com aconsegueix
desplaçar-se la gent amb cadira de rodes;
deu ser tota una proesa.
Per 2 euros et compres un Dönner, símbol
de la presència turca que es deixa veure per
tot Berlin. Quan te l’acabes, si és que pots,
intentes trobar una paperera on llençar el
tovalló ple de salsa de sèsam. No és feina
fàcil. Papereres n’hi ha poques i el terra
se’n ressent.
Avances uns quants metres més i entres al
metro. Dins el vagó sents xiuxiuejar els alemanys amb el seu habitual to de veu gairebé imperceptible. Però de sobte, alguna

“Pobre però sexy és la definició que l'alcalde de Berlin
dóna a la seva ciutat”

“Una ciutat amb un passat
tèrbol però amb un futur
prometedor”

cosa passa que trastoca el seu comportament. S’aixequen bruscament, surten del
vagó disparats, i et quedes sol, amb una fila
de seients sencera per tu. Què bé. Però...
comences a percebre una estranya ferum
que cada cop se’t fa més insuportable. És
ell. L’Home Podrit. Un dels molts rodamons
que sobreviuen a Berlin. Aquest en concret,
se’l coneix per l’olor que desprèn. Després
d’estar aturat durant 20 minuts mentre la
policia desactiva alguna bomba de la Segona Guerra Mundial que encara no havia
estat descoberta, enfiles les escales cap al
carrer. Les automàtiques no estan de
moda, i sembla que els ascensors tampoc.
Seguint una riuada de gent, et trobes dins
d’un Flohmarkt, un dels molts mercats de
roba i andròmines de segona mà que hi ha
en aquesta ciutat. Des de dentadures fins a
joies antigues, passant per accessoris de tot
tipus que enlloc més trobaràs, instruments
de música i bicicletes. A vegades no saps si
estàs en un mercat o en un abocador, però
té el seu encant.
I és que Berlin, a part de ser pobre, és sexy.
S’agraeix, sortint del bullici del mercat, un
parc on es pot passejar tranquil·lament.
Girant a mà dreta hi ha un Spät Kauf
–badulaque autòcton– que et servirà birra
durant tota la nit. Et compres una cervesa
de mig litre i te la beus pel carrer. Si vols ser

un berlinès de veritat, deixa l’ampolla al
costat d’una paperera, no dins. Així l’Home
Podrit podrà endur-se-la i cobrar els diners
de l’envàs.
Passes per davant d’un restaurant i se t’obre la gana. Has d’escollir entre especialitats vietnamites, nepaleses, japoneses,
índies, espanyoles... però ja que has decidit
convertir-te en un autèntic berlinès, prefereixes comprar-te un Currywurst. Et preguntes quina hora és però no ho pots saber:
des de les 16 h és negra nit i veure gent
menjant no és indicatiu de res. Els alemanys mengen a tothora.

Arribant a casa, passes per davant de múltiples bars i clubs, sempre plens. Et sona el
mòbil i se’t presenten quatre plans: un concert de jazz al mig de Görlitzer Park, una
jam session a un local de Mitte, una festa
amb música electrònica a Friedrischain o
un espectacle de clown a una casa okupa
D’ofertes no en falten.
Però estàs cansat i et refugies al teu pis. No
va ser fàcil trobar-lo, però no té res a veure
amb la teva petita habitació de Barcelona.
Abans de dormir mires per la finestra i penses: “Berlin m’ha enamorat”.

4 POLÍTICS + 1 CIUTADÀ

4+1
Preguntem a
4 polítics i 1 ciutadà:
“Què en penseu del
referendum de Barcelona
Decideix a l’abril?”

Per Carles AGUSTÍ

Per Xavier BARBERÀ

E

es del Partit dels Socialistes
en general, i des de l’agrupació de Gràcia en particular,
no donarem suport a aquelles consultes a la ciutadania que no
reuneixin els requisits normatius adequats, que no s’ajustin a la legislació
vigent i que, a més, obrin debats estèrils que divideixin el poble de Catalunya, quan el que toca, ara i sempre,
és unir els catalans a l’entorn de denominadors comuns com puguin ser l’aprofundiment de l’autogovern i la
millora de la qualitat de vida.

l meu suport i el de Convergència Democràtica de Catalunya a la consulta que està
organitzant Barcelona Decideix, entitat i organització en les quals
participem tant CDC com jo mateix.
Primer de tot per un simple fet democràtic i participatiu. Qui es pot oposar
al fet que el poble parli i expressi la
seva opinió, de manera vinculant o no,
en unes urnes? És un exercici sa i
necessari per superar la desafecció
política.
Més enllà però, és una manera d’expressar el sentir del poble català després del No a l’Estatut, de la sentència
del Tribunal Constitucional.
El catalanisme polític majoritari ha
intentat històricament el reconeixement de Catalunya com a nació dins
del marc de l’estat espanyol. La sentència del TC suposa un no a aquesta via,
un missatge que Catalunya ha de buscar el seu reconeixement per altres
camins. El camí pel qual nosaltres
apostem és el del dret a decidir, inherent a qualsevol nació, i que, com a tal,
ningú ens ha de donar permís per
exercir. El referèndum consultiu organitzat per Barcelona Decideix és una
mostra del dret a decidir, en aquest cas
a decidir quin ha de ser el futur del
nostre país per tal de ser plenament
reconegut com a nació.
Dit això, és una gran responsabilitat fer
el referèndum a la capital del país, pel
simbolisme i per la grandària del cens.
És per aquest motiu que cal que tot
estigui ben preparat, organitzat i amb
la logística necessària, per tal que la
consulta surti bé. La data de celebració
hauria d’anar en funció d’aquest
moment òptim per realitzar la consulta.

22

D

Barcelona Decideix? Ja fa anys que els
barcelonins decidim sobre el nostre
futur i sobre els reptes que els nous
temps ens van posant sobre la taula.
Sense anar més lluny, el passat 28 de
novembre vam decidir quins diputats
ens representaran al Parlament; i el
proper 22 de maig de 2011 decidirem
quin projecte volem per a la Barcelona
del futur: el progressista o el conservador.
Des del respecte a totes les visions i a
tots els ideals, com pugui ser l’independentisme, els socialistes treballarem
per la cohesió social, per avançar plegats a horitzons on capiguem tots, per
la nostra llengua pròpia, per les nostres
institucions i per l’Estatut referendat
pel poble de Catalunya el 2006; i
creiem que els succedanis de referèndums no ajuden a aquests propòsits
col·lectius.

Per Jordi FARRIOL

Per Àlex LÓPEZ

Per Joan LAFARGA

al com vam expressar en el plenari de l’Ajuntament de Barcelona el passat mes de març,
ICV-EUiA ha donat suport a
“facilitar la realització d’activitats que
fomentin la participació i les consultes
organitzades des de la ciutadania”. Partidaris com som de donar un impuls a
la democràcia participativa, cal tractar
la consulta del 10 d’abril com es fa
amb les altres formes de participació i,
per tant, les institucions han de facilitar la seva realització sense castigar-la
per la seva proposta ideològica.

T

na iniciativa política com és
un referèndum popular que
sorgeix d’individus, entitats i
partits que treballen de forma
conjunta és sempre una bona notícia.
Parlar de participació i no promoure-la
podria semblar contradictori, no? Parlar
de participació i posar pals a les rodes a
una consulta també semblaria incoherent. Sí, hi ha crisi, però com deia
aquell, que el que és urgent faci que no
veiem també el que és important, i un
debat polític obert sobre la independència de Catalunya és important.

U

N

Després de parlar sobre el dret dels
ciutadans a promoure processos de
participació, parlaré del contingut de
la consulta plantejada. Parteixo del
projecte polític federalista propi que
proposa ICV-EUiA: un federalisme que
incorpori el ple reconeixement del
caràcter plurinacional, pluricultural i
plurilingüístic de l’Estat, així com el
reconeixement del dret a l’autodeterminació.

Voldria destacar que a Gràcia Decideix,
la part gracienca d’aquest moviment,
compta ja amb el suport de les principals entitats de Gràcia, el G-6 (Lluïsos
de Gràcia, entre ells, des del principi),
el CE Europa i els Castellers de la Vila
de Gràcia, entre d’altres.

Vivim temps complicats. Unes forces obscures han substituït la voluntat de la gent i
s’han erigit en els nostres caps pensants. I
l’economia va com va. Atur, misèria i desigualtat. Qui eren i qui són per decidir per
tots nosaltres? Algú ens ha preguntat què
volíem fer amb els diners de bancs i caixes?
Que són els nostres diners. No.

I és en aquest sentit que no comparteixo la pregunta que planteja la consulta.
Les meves raons no passen perquè
vulgui limitar l’expressió dels ciutadans
sinó perquè la pregunta plantejada
limita l’expressió del projecte nacional
que un important nombre de catalans
volen per a Catalunya. L’autonomisme
dels que no volen tocar res i l’independentisme tenen resposta en aquesta
consulta. Però el federalisme no la té.
Un servidor forma part del 31% de
catalans que donen suport a un Estat
federal, segons les xifres del baròmetre
del Centre d’Estudis d’Opinió. I vull,
des de la màxima unitat possible del
catalanisme, participar en un procés
de construcció nacional en què aquesta visió del país també pugui fer la seva
aportació.

ERC hi dóna suport des de Gràcia i
Barcelona i aprofitem per fer una crida
a implicar-s’hi i participar-hi, ara que el
12 de desembre han començat a recollir el vot anticipat a la Barceloneta, en
un procés continu fins al 10 d’abril,
data final i oficial del referèndum.
Què és un referèndum com aquest?
Democràcia en estat pur, que puguem
opinar sobre allò que parlem amb la
família, els amics i a la feina. Una consulta popular feta per la gent és com
un sopar d’amics en què es pot parlar
de tot i on tothom hi diu la seva.
Una urna, tres opcions (sí, no, en blanc)
i tota la llibertat del món, per a majors
de 16 anys i nous catalans amb NIE.
Després uns farem campanya pel SÍ,
altres en faran pel NO, però el que serà
important serà fer aquest debat lluny
d’enquestes parcials. Una opinió, un vot.
Com diuen ells, digues la teva i no et
quedis al sofà!

o conec cap altra manera de
conèixer una resposta que formulant-ne la pregunta. Aquesta, i cap
altra, és la base de la democràcia.

Vols que la nació catalana esdevingui un
Estat de dret, independent, democràtic
i social, integrat a la Unió Europea?
Respostes : Sí, No, en blanc. Totes les possibilitats de la llibertat.
Cap demòcrata pot posar pegues a la consulta. Hi pot votar en contra, només faltaria, però pegues, cap ni una.

Vivim temps difícils. Potser perquè han
substituït la democràcia per un joc pervers
d’interessos espuris. Pero quan van maldades correm-hi tots a salvar-los la pell. No.
Això s’ha d’acabar. Cal retornar la democràcia al centre de les decisions polítiques.
Potser no cal preguntar-ho tot, però les
coses més importants sí. I no és important
saber si podem ser sobirans per decidir les
nostres pensions, o les subvencions a les
entitats que vetllen per la cohesió social, o
per decidir les inversions en infraestructures que ens asseguraran un lloc al sol de
l’economia ens els propers anys? No és
important que se’n vagin 22.000.000.000
d’euros cada any per no tornar més? No és
important?
Hi podem votar amb un sí per donar un
tomb o podem votar amb un no i que tot
segueixi igual. Però hem de votar.
El 10 d’abril proper passarem la prova
del cotó a la democràcia.
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OPINIÓ

Per Jordi CASSO

Per Susanna ÁLVAREZ

La Teresa Draper
ens ha deixat

Tot és opinable,
esclar...

OP

E L
l mes d’agost, després
d’una llarga
i activa vida,
la Teresa Draper va
marxar cap a la
casa del Pare. Amb
aquestes simples
paraules, evidentment no queda pas
gens reflectida ni la
persona ni la vida
de la Teresa.

La Teresa, malgrat les múltiples ocupacions que comporta
tenir cura d’una nombrosa família, es va esforçar a ser present d’una manera activa en la societat i va ser present en
múltiples llocs dels quals només en tinc una vaga referència,
però sóc testimoni de la seva constant i activa dedicació a
qualsevol acte o activitat dels Lluïsos fins que les limitacions
físiques la van obligar, els darrers temps, a fer molt menys
del que hauria volgut.
Crec de debò que hi ha dues coses de les més destacades de
la seva vida als Lluïsos. Ella era la cap de l’Agrupament femení
Celístia quan el gener de 1969 vaig aconseguir que s’aprovés
que els Lluïsos passessin de ser exclusivament masculins
–com era des de la seva fundació, el 1855– a mixtes, amb
noies i nois en plena igualtat de drets. Això feia necessari crear un agrupament femení en paral·lel amb el masculí, ja existent (en aquells anys encara eren dues organitzacions diferents). Atès que força noies de Celístia eren de famílies dels
Lluïsos era lògic convenir amb la Teresa que aquest agrupament ingressés als Lluïsos com una nova secció. Així, doncs, la
Teresa va ser la primera cap d’Agrupament femení dels Lluïsos
(i també la primera cap de la primera secció femenina).
Derivada del mateix transcendental canvi de gener del 1969
i com la total culminació del pas a entitat mixta, l’any 1976
la Teresa va ser elegida la primera presidenta de la història
dels Lluïsos.
És bo remarcar que en la Teresa coincideixin dues efemèrides de capdavantera: haver estat la primera cap d’Agrupament femení i la primera presidenta de la llarga història dels
Lluïsos.
Teresa, t’has ben guanyat descansar en el lloc de la pau,
lluny de tot dolor i de tota pena.
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a darrera assemblea dels Lluïsos de Gràcia serà recordada per molts –i variats– motius. Pel cap baix, se me
n’acudeixen quatre: el canvi de la Junta Directiva, el
record i l’homenatge pòstum a la Teresa Draper, la
satisfacció que alguns de nosaltres vàrem sentir quan vam
entendre alguna cosa sobre els comptes de l’entitat, i el fet
que a una sèrie de persones, sòcies dels Lluïsos però que no
estem integrades en cap secció, “ens donessin” un nom:
asseccionats/des.
La idea de posar un nom a una realitat que moltes vegades
–i en aquests temps que corren– se’m feia difícil d’explicar,
ha suposat per a mi un alliberament. Penseu-hi. És molt
millor ser –o dir-te– asseccionada, que no et diguin –o et
sentis– com “la gilipolles que paga les quotes i les derrames
i el que acordi l’assemblea de socis” i que, en canvi, no
gaudeix de cap servei de l’entitat, bàsicament perquè
no en fa ús.
I no hi estic sola. Els Lluïsos de Gràcia compta amb més d’un
centenar d’asseccionats i/o asseccionades. Ignoro si existeix
aquest grup de persones en altres entitats (suposo que sí).
També ignoro quines són les motivacions de cadascú per
destinar una part del seu sou (cal valorar la situació econòmica actual) per fer possible que la seva entitat pugui “aixecar la persiana” cada dia de la setmana, i que tot rutlli i, si
pot ser, que ho faci bé.
De moment jo ho tinc clar. La balança encara està a favor
dels Lluïsos de Gràcia. Vull dir que em queden molts anys
de pagar les quotes encara que, aparentment, no n’estigui
traient cap benefici.
Als Lluïsos hi he passat molts anys de la meva vida: vaig
aprendre a practicar un esport i vaig provar d’ensenyar-lo a
la gent més jove, he pogut participar en tots aquells projectes de l’entitat que m’han interessat i, el que és més important, he conegut i tractat moltíssimes persones que m’han
ajudat a créixer com a persona i que encara ho fan ara, que
em són pròximes i em fan costat. I espero que per molts anys!
Em sembla, encara que tot és opinable, esclar, que ser asseccionada dels Lluïsos de Gràcia és una gran cosa.

Per Joan LIZANDRA

Per Jordi CASSO

Amanida de “mànec” Independència,
per “Nit Bona”…
sí o no?

U

n divendres del passat mes de setembre vaig anar
a sopar amb uns amics a una coneguda pizzeria a
tocar de la plaça de Francesc Macià de Barcelona.
Quan vaig fer una ullada a la carta –escrita en
català i en castellà, i potser, fins i tot en anglès–, i vaig pronunciar interiorment els noms d’aquells plats, el forat de
l’estómac encara se’m va fer més gran.
En la lectura de la versió en català de cada plat, va haver-hi
un moment de gran rialla quan vaig alertar a tothom de la
presència a la carta d’un plat que duia el nom d’“amanida de
mànec”. Ostres!!! Com s’ho devien fer, els cuiners, per cuinar
mànecs? Quins mànecs eren? Eren mànecs de paelles inservibles? Bé, en qualsevol cas, iniciatives com aquesta són les
que contribueixen a fer del planeta un lloc saludable i sostenible... Perquè tots hem de ser respectuosos amb el “mig
ambient”...

Com passa, de ràpid, el temps! Perquè ja som a les portes
del Nadal. I això vol dir que un any més, si Déu vol, el dinar
del dia 25 el celebraré amb tota la família. I com que serà
un dinar abundós, la nit anterior, abans d’anar a la Missa del
Gall faré un sopar de “Nit Bona” més aviat lleuger. De fet, el
mateix dia 24, aniré a la ferreteria a comprar quatre mànecs
frescos, i si pot ser, collits –o més ben dit, fabricats– el
mateix dia, que seran l’ingredient estrella de l’amanida del
sopar. Serà un sopar de plat únic, i a tot estirar, amb una
peça de fruita, per tirar avall... Després d’aquella ingesta,
em podré estalviar de prendre aliments amb ferro durant
uns quants anys... Ara bé, si m’agrada l’experiment, potser
per “Nit Vella” me’n faré una altra, independentment del que
em puguin recomanar metges, nutricionistes, i fins i tot els
mateixos dependents de la ferreteria...
Faré el que em sembli, per molt que els professionals de
la medicina, amb els seus informes i “certificats metges”
em puguin dir que un excés de ferro tampoc no és bo...
I fins aquí el meu article. Em sap greu, perquè volia parlarvos de coses interessants i no de bajanades. Ho sento.
Només em queda que un amic meu de confiança m’hi faci
la correcció lingüística... Però estic tan segur del meu català,
que quan li enviï l’article, l’autoritzaré perquè sigui ell qui
l’enviï als Lluïsos, posant-li el títol que vulgui, i ressaltant en
negreta, entre cometes, i en cursiva, els barbarismes que,
m’hi jugo el que vulgueu, seguríssim que no trobarà..

M

alament quan es plantegen les coses en blanc
o negre, en un simple sí o no. Afortunadament
la vida humana és molt més rica de matisos
sobretot quan es tracta d’aquesta qüestió que
afecta la manera d’enfocar la vida de tota una nació i per
això val la pena tractar-la seriosament.
D’entrada cal tenir ben present l’anhel de llibertat que està
profundament arrelat al cor humà tant a nivell individual
com col·lectiu, anhel que bàsicament és no voler ser dependent i voler prendre les pròpies decisions com més lliurement millor.També cal tenir en compte un altre factor de signe oposat: la vida humana està basada en la cooperació. Ja
tenim, doncs, plantejada una dificultat. Però tenir dificultats
no vol pas dir arronsar-se sinó treballar coratjosament per
resoldre-les.
Contra l’anhel de llibertat hi ha, entre altres factors, la mandra al canvi i la por al risc d’equivocar-se. És clar que decidir
comporta el risc d’equivocar-se, però deixar les decisions en
altres mans té, com a mínim, el mateix risc i, a més, es deixa
de fer front a la pròpia vida. El desenvolupament dels pobles
es fa vivint conscientment els propis errors i encerts.
A Catalunya la nostra independència, a la qual no podem
pas renunciar, haurà de tenir en compte una pila de condicionants. Potser el més vital és assegurar una majoria prou
àmplia, per evitar que la independència sigui un pas fàcilment reversible. No podem ignorar l’existència d’una molt
alta proporció de ciutadans que no en són gaire partidaris
o bé que són directament contraris a la independència, i cal
anar convencent-ne el major nombre possible de la bondat
de la independència, no pas amb boniques paraules sinó
fent les coses ben fetes, millor que quan no les fèiem
nosaltres.
En resum, la independència no és, de cap de les maneres,
una divertida joguina sinó una molt i molt seriosa responsabilitat de tots, cadascú al seu nivell. I això val tant en el costerut camí per assolir-la com en el seu bon funcionament un
cop hi haguem arribat.
I aquí els creients, a més de treballar colze a colze amb els
nostres conciutadans, ja cal que preguem al nostre germà
i mestre Jesús de Nazaret que ens sigui guia i company de
ruta en aquesta tasca tan important.
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Per Carles SALAT
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Mor Ricard Pinet, president
de Sant Medir durant 19 anys

CG

Ricard Pinet, expresident de Sant
Medir, ha mort. Pinet va ocupar la presidència de la popular festa gracienca
durant 19 anys, entre l’any 1981 i l’any
2000, en què va ser substituït per Isabel Sanagustín. Així mateix presidia la
colla la Gardènia. En la passada edició
de Sant Medir va rebre la Medalla d’Or
de l’entitat, que li va ser lliurada per
l’actual president, Jordi Melgarejo .

El 10 d’abril de 2011 Gràcia i
Barcelona votaran sobre la independència de Catalunya
Durant l’assemblea del dia 17 d’abril
del 2011 de Barcelona Decideix, s’ha
establert que la data de la consulta
sobre la independència a la capital de
Catalunya serà el 10 d’abril del 2011.

Els últims mesos de
l’any anterior ens han
generat diverses notícies
que avui destaquem

Durant aquesta assemblea també s´han
pres importants acords que permeten
l´inici del funcionament dels diferents
equips de treball de BCN Decideix!,
com és l’aprovació de les propostes de
treball presentades pels responsables
dels diferents equips d’àrees de treball
de BCN Decideix!

L’opció C de la Diagonal va obtenir el 81,1% dels vots a Gràcia

“La proposta de nombrar
la biblioteca de Penitents
M. Antonieta Cot aplega dos
criteris ideals: el nom d’una
bibliotecària i el d’una dona”

El 81,1% de votants a Gràcia va dir “no”
a la reforma de la Diagonal, opció que
va obtenir 13.995 vots. En segon lloc es
va situar l’opció bulevard, amb 2.094
vots (12,1%), mentre que l’opció rambla
es va quedar amb 1.177 vots (6,8%).
A Gràcia van votar 17.266 persones,
un 15,90% del total que podia votar.
Per barris, la major participació es va
produir a La Salut, amb un 17,98%,
seguit del Camp del Grassot i Gràcia
Nova, amb el 17,19%. El barri amb
menys vot va ser El Coll, amb un
12,85%. Vallcarca-Penitents va registrar
el 14,94%, i la Vila de Gràcia, el 15,22%.
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El LEM ocupa Ràdio Gràcia amb
12 hores en directe
El 28 d’octubre el LEM va ocupar pacíficament les emissions de Ràdio Gràcia (107.7
FM). De 12 a 24 h, les ones van ser la plataforma a través de la qual Gràcia Territori
Sonor va donar veu a artistes i col·lectius
de la programació del LEM així com a altres
convidats que van omplir de contingut les
diverses seccions d’aquesta llarga emissió.
D’altra banda, Josefina Altés, Albert Vidal
i la gent del teatre amateur de Gràcia
han impulsat el projecte “Nits de radioteatre a Ràdio Gràcia” presentant l’obra
Mar i cel a la seu del Districte de Gràcia.

La biblioteca de Penitens portarà
el nom de M. Antonieta Cot
La Biblioteca de Penitents ja té nom:
el de la bibliotecària M. Antonieta Cot.
La decisió la va prendre el grup de treball del nomenclàtor gracienc. Hi havia
un altre candidat, l'escriptor Jesús Montcada, que finalment es va descartar.
La proposta de M. Antonieta Cot la va
fer el Consell de Dones, i amb l’assessorament d'Àlex López, no en qualitat de
conseller d'ERC sinó com a documentalista i expert en temes bibliotecaris.
La proposta aplega dos criteris ideals
per a la Biblioteca de Penitents: el nom
d'una bibliotecària i el d'una dona
–criteri de preferència a l'hora de configurar el nomenclàtor de Gràcia.

Que puc fer als Lluïsos?

FES-TE DE LES SECCIONS: Coral Cantiga (per a adults), Coral Vent del Nord (per a adults), Coral La Fuga
(per a adults), Coral Sinera (per a joves), Coral El Virolet (per a infants i adolescents), Somsal Teatre (teatre per a
adults), GFT Sotacabina (formació teatral per a infants i joves), Sotacabina Teatre (teatre per adults), La Vella de
Gràcia (colla de diables i tabalers per a infants, joves i adults), L’Anella (promoció de la sardana), Agrupament Escolta
(per a infants i joves), GMM (per a infants i joves), Xino Xano (organitza caminades), Grup NES (grup no estiguis sol),
Bàsquet (per a nens i joves), Escola de Bàsquet (per a infants), Tennis Taula (per a adults), Escola de Tennis Taula
(per a infants), Bàdminton (per a adults), Catequesi d’adults (grup de reflexió), Grup del dimarts (grup de socis)

