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ENT CAMÍ PER LA VIDA, ENS TOCARÀ
MENJAR LA POLS, FICAR-NOS DINS DEL
FANG COM HAN FET MOLTS, COMPARTIR
ELS BONS ALIMENTS QUE PORTO AL MEU SARRÓ
TANT SI M’OMPLE LA FORÇA COM SI EM BUIDA
LA TRISTOR….Us sona, oi? Doncs si, una cançó
de quan era jove. Digueu-me kumbaià però
he après molt i gràcies a aquest aprenentatge aquí estem!!!
M’agradaria començar agraint al Josep Ma (el Mia) i a la Ma Teresa (la
marona) tot el que ens han ensenyat i per haver-nos introduït en aquest
món associatiu. Dues persones ben diferents: el pare, persona discreta,
que passava desapercebut, que anava al seu aire, sense fer gaire soroll,
des del seu racó cuidant el teatre, mantenint la casa, ordenant l’arxiu històric… La marona, persona social, entregada, donada als altres, cap d’agrupament, cap dels caps, primera presidenta fèmina….

Coordinació: Mariona Òliva Ritort
Consell de redacció: Oriol Hosta, Núria
Samsó, Francesc Xavier Folch, Eugeni
Hosta, Anna Hortal, Marc Camprodon,
Roger Salvadó, Dolors Moreno.

Què vull dir amb aquesta introducció? Tant un com l’altre han gaudit dels
Lluïsos i s’han entregat als Lluïsos i han fet que jo ara estigui on estic:
entre vosaltres intentant tirar la casa endavant, valorant el que tenim al
nostre entorn formant part d’aquesta entitat, potenciant els valors que
ens caracteritzen com el conviure, el compartir, el respectar, el donar, el
gaudir, el lluitar, l’equivocar-se...

Disseny i maquetació: Sílvia Vallverdú.
Assessorament lingüístic: Gina Tomàs.
Han col·laborat en aquest número:
Núria Samsó, Anna Hortal, Teatre Obligatori, Cantiga, Sotacabina, L'Anella,
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Solà, Oriol Hosta, David Montfort,
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Sílvia Muntané, Jordi Bonany, Susanna
Álvarez, Joan Lizandra, Jordi Casso,
Carles Salat.
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Grup NES, El Virolet, Bàsquet,
Mar Solà, arxiu personal de Kaushik
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Sempre amb ànims positius, amb empenta, amb il·lusió, amb el repte
personal i conjunt de créixer i amb ganes d’aprendre. Ningú neix ensenyat i no tenim un manual que ens expliqui com fer-ho, sinó que pas a pas
anem fent camí i avancem.
Quantes famílies han tornat a reviure Lluïsos en haver tingut fills? Moltes!!
Quanta gent es queda sense poder entrar, en llista d’espera? Molta!!!
Gràcies a aquests valors podem seguir mantenint tants anys d’història,
perquè generacions rere generacions continuem, no defallim! Gaudim i
lluitem amb aquests valors i per aquests valors, creant discòrdia, polemitzant, essent crítics però constructius, mitjançant el diàleg.
Hem d’entendre que l’edifici també envelleix, com nosaltres, i l’hem de
cuidar si no defallirà. D’aquí ve que un dels objectius de la Junta sigui
mimar-lo, buscar recursos, estudiar la situació per renovar-lo i poder
seguir fent camí per a les noves generacions i fer més anys d’història.

Revista editada en paper 100% reciclat
Edita:
Lluïsos és membre:

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

Us engresco que, malgrat ser diferents, malgrat tinguem el nostre orgull,
malgrat mai plou al gust de tothom, siguem capaços d’acceptar, de relativitzar, d’entendre, de reflexionar, de dialogar, de ser objectius. Tot ajuda
a fer Lluïsos. TOTS SOM LLUÏSOS
Ànims, endavant i que no falti un somriure!!!

Núria Samsó i Draper
Vicepresidenta dels Lluïsos de Gràcia
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Per Anna HORTAL

La funció dels
focal point

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA JUNTA

LJ
Des de la Junta hem
creat la figura dels
focal point per atendre bé les seccions i
les seves necessitats.
Ara que ho estem
aconseguint, ens
agradaria que la
comunicació fos bidireccional.

“La figura del focal point
ha permès a la Junta
conèixer de primera mà
com van les coses, prendre
contacte amb les persones
de dins les seccions”
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E

ls focal point neixen seguint un
dels eixos que vam proposar la
nova Junta, en la nostra presentació del mes de setembre de l’any
passat: sentir-nos tots de la casa, independentment de l'activitat, secció o nivell de
participació que tinguem cadascun de nosaltres. Des de la Junta, per ser propers a
totes les actuacions i activitats que es fan
a Lluïsos, per conèixer i coordinar les
actuacions de les diferents seccions de la
casa, hem creat la figura de “l’enllaç”,
que en diem, mig en broma, el focal
point, que és la persona de la Junta que fa
d’enllaç directe entre la Junta i les seccions
i les diferents activitats que es fan a la
casa.

Gràcia i de Malsons de la Vella, en Marc
Camprodon de l’Agrupament, de Somsal
teatre, Sotacabina Teatre, i del Grup de
Teatre infantil, i l’Anna Hortal és focal
point de l’Anella, Xino Xano, Catequesis,
el Grup NES i també de suport al focal
point de bàsquet.

Així, cada membre de la junta és el focal
point –l’enllaç– d’algunes seccions, o dit
d’una altra manera, cada secció té el seu
enllaç directe a la Junta.

Però a Lluïsos, a part de les seccions, també hi ha moltes altres activitats que es
van fent i sobretot hi ha moltes persones
que hi col·laboren d’una forma discreta i
eficient. Sense la participació de tots ells
Lluïsos no seria possible. Els focal point
volem agrair l’esforç, la dedicació i la
il·lusió de tots vosaltres que feu que
Lluïsos continuï dinàmic i viu! I poder així
continuar amb aquesta casa de tots que
és Lluïsos, que ja té més de 155 anys
d’història.

Així tenim que l’Eugeni Hosta és el focal
point de bàsquet i de bàdminton, la Núria
Samsó n’és de tennis taula i també de
bàdminton, i en Xavier Folch de les corals:
Cantiga, Vent del Nord, La Fuga, Sinera i
Virolet i de tennis taula. En Roger Salvadó
és el focal point del GMM, de la Vella de

Estem molt contents de les relacions de
contacte que hem establert entre la Junta
i les seccions, que ens han permès conèixer de primera mà què s’està fent a la
casa, com van les coses, prendre contacte
amb les persones de dins les seccions i
establir, entre tots, vincles i sinergies que
ens permetin donar el suport i el caliu
necessari a les actuacions de les seccions.

Per Teatre OBLIGATORI

LLUÏSOS DE GRÀCIA

NOUS PROJECTES

Lluïsos Teatre: una nova
marca per als nous temps

NP
El teatre de l’entitat
continua amb el seu
procés de reforma, i
no només de portes
endintre. Amb una
nova imatge i sota la
marca Lluïsos Teatre
la programació d’espectacles de la casa
es diversifica i s’obre
a la ciutat.

E

l teatre dels Lluïsos de Gràcia ha
esdevingut, des de fa una pila
d’anys, un punt de referència a la
Vila (i a la resta de la ciutat) pel que fa a
l’oferta d’espectacles per a infants i joves.
Durant la dècada dels 80, i amb el nom de
Centre d’espectacles per a nois i noies, va ser
un dels primers espais a mantenir una programació estable dedicada principalment
als més petits de la casa.
Aquest liderat en el sector s’ha mantingut
amb els anys gràcies a la consolidació del
Cicle de Titelles. Tanmateix, aquesta especialització ha provocat que la resta de l’oferta del teatre hagi quedat en certa manera
massa centrada en les activitats de les seccions de les casa i amb un mínim impacte
més enllà de les portes dels Lluïsos. Un dels
propòsits de l’actual Junta Directiva és el
d’acompanyar les reformes que s’estan

duent a terme al teatre amb tota una sèrie
d’accions que tornin a convertir el Teatre
del Lluïsos en una referència en el panorama
de l’entreteniment de la ciutat. Per assolir
aquest objectiu, a finals de l’any passat,
va començar la col·laboració amb Teatre
Obligatori.
Teatre Obligatori és una productora de serveis de l’espectacle creada l’any 2003 per
membres sorgits del planter del grup Sotacabina que van decidir dedicar-se de manera
professional al món de l’escena. Està especialitzada en la producció d’espectacles de petit
format i de teatre familiar així com en serveis
de gestió i programació d’espais relacionats
amb l’àmbit de l’entreteniment. Des de la
Junta s’ha considerat que el perfil dels integrants d’aquesta productora (coneixedors
tant de les singularitats del sector com de la
realitat interna i el funcionament del Lluïsos)
és l’òptim per fer-se càrrec de la gestió del
teatre.
Les funcions que Teatre Obligatori durà a terme en la seva gestió inclouen des del manteniment de l’equipament tècnic a la contractació del personal del teatre o el contacte amb
proveïdors, però se centrarà principalment en
la programació de les línies de titelles, espectacles i música que donaran a conèixer la
marca Lluïsos Teatre arreu de la ciutat.
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Per Secció CANTIGA

Música
lleugera

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

SC
Les seccions encaren
el final de curs
preparant-se
per Sant Lluís i
ens escriuen quatre
ratlles per tenir-nos
al dia.

L

a coral Cantiga, en el nostre interès
per tastar tot tipus de música, tenim
programat per a aquest final de curs
un repertori ben refrescant de música anglesa.
Efectivament, començant pels grans clàssics
i acabant amb cançons de caràcter lleuger i
estiuenc, estem preparant un concert en
tres blocs, titulat Serenata d’estiu, a l’aixopluc de la tradició anglosaxona. Per començar, tres compositors contemporanis (Parry,
Stanford i Rathbone) amb obres basades en
la tradició britànica més pura; tot seguit, un
bloc central d’obres populars (Anglaterra,
Irlanda, Estats Units) i algun negro-spiritual
i, per acabar, cançons al més pur estil de la
música lleugera (pop, ballables, populars...).
Una gran part d’aquest repertori està arranjat per a cor mixt pel músic britànic Jonathan Rathbone, un dels compositors i directors de cor més popular en el seu país.
Rathbone ha estat durant molts anys director i arranjador del popular grup The Swingle Singers (molt conegut per les seves versions vocals dels grans clàssics –Bach,
Mozart– i de peces ‘light’) i, en conseqüència, té una gran experiència en aquest tipus
de propostes. Els seus arranjaments són
d’una qualitat tècnica molt exigent i un
contingut musical espectacular, i ell mateix
serà el director convidat d’aquest concert.
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Estem segurs que tant els cantaires de la
coral Cantiga com el públic dels concerts
podrem gaudir enormement d’aquesta proposta, molt refrescant i absolutament
adient per ser realitzada en espais a l’aire
lliure i en una atmosfera distesa. Ja us
podem avançar que, amb tota probabilitat,
l’estrena serà a Barcelona el primer cap de
setmana de juliol.
Us convidem a tots a assistir a aquest concert, i a fer arribar la informació a tothom
qui hi pugui estar interessat. I per als qui
vulgueu estar puntualment informats de
totes les actuacions i de cada nou projecte
de la coral, us animem també a fer-vos
Amics de la coral Cantiga, a través del facebook o de la pàgina web
http://cantiga.lluisosdegracia.cat/.
Josep Prats

Per Secció SOTACABINA

Una italiana, una catalana, una irlandesa
i una americana

A

ixí és com podem definir la temporada 2010-2011 que vam encetar
el mes de febrer Sotacabina Teatre, de tots els gèneres i de totes les nacionalitats.
Vam començar per la direcció de Joaquim
Fàbregas de l’Hostalera de Carlo Goldoni,
un dels clàssics més representatius i representats d’aquest autor, segurament per ser
una de les obres més rodones i divertides
d’aquest mestre del teatre universal.
A continuació i sense donar temps al descans, vam continuar amb Party Line de Marc
Rosich, sota la direcció d’Alba Puig, text que
va escriure aquest exsotacabinero l’any
2005: una reflexió sobre les relacions humanes en el món de les noves tecnologies.
Però això no acaba aquí. Ràpidament
vam tornar a la sala d’assaig per als dos
propers muntatges programats dins de la
temporada.

Sota la direcció d’Artur Díaz, presentarem
Final de Partida de Samuel Beckett, Premi
Nobel de Literatura per la seva renovació de
l’escriptura en novel·les i drames. Beckett va
escriure aquesta obra l’any 1957, el seu títol
és una referència al joc dels escacs. Després
de Tot esperant Godot, Final de Partida és
una de les peces teatrals més importants
d’aquest autor, teatre de l’absurd, amb
quatre personatges, Hamm, un vell amo
cec que no pot restar dempeus, Clov, el seu
criat que no pot asseure’s, i per últim, els
pares de Hamm que viuen dins de cubells
d’escombraries. Final de partida es representarà els dies 17, 18 i 19 de juny.
I l’últim projecte és Raons per ser bonica de
Neil Labute, sota la direcció de Marc Camprodon. Neil Labute, dramaturg i cineasta
americà va escriure la trilogia formada per
les obres: La Forma de les coses (2001), Fat
Pig (2004) i Raons per ser bonica (2008).
El denominador comú de totes elles és
l’obsessió d’avui dia per l’aparença física.

La Forma de les Coses va ser representada a
Sotacabina la temporada passada; en Marc
ha apostat de nou per aquesta trilogia,
amb Raons per ser bonica, text que encara
no s’ha representat mai en el nostre país.
Martí Camprodon ens l’ha traduït en exclusiva. Es representarà els dies 1, 2 i 3 de
juliol com a cloenda de la temporada.
A www.sotacabina.com podreu reservar les
vostres entrades. Us hi esperem a tots.
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Per Secció GRUP NES

Uns mesos
animats

No parem,
t'hi apuntes?

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Per Secció L’ANELLA

C

om cada any per aquestes dates, la celebració de la nostra ballada del mes de març ens recorda que, si fa no fa,
entrem en la recta final del curs i que ja hem de començar a projectar i plantejar l’horitzó del curs següent.
Fins ara hem celebrat quatre de les sis ballades previstes per al curs
2010-2011, i són precisament les ballades que nosaltres considerem
més complicades. El fred i la pluja de l’hivern sempre amenacen la
celebració de l’activitat fins a darrera hora, i a això, encara no ens
hem acostumat. Sempre ens fa patir. Sortosament, aquest curs,
malgrat hem patit dies molt gèlids, hem pogut portat a terme les
ballades a Gràcia amb tota normalitat i amb una concurrència de
públic gens menyspreable.
A partir d’ara, ens resten les dues ballades més agradables de la
temporada. Són les ballades de maig i de juliol. La primavera i l’estiu són bons aliats per a les activitats a l’aire lliure com les sardanes,
i si, a més a més, tenim la sort de comptar amb bones cobles, l’èxit
de participació està gairebé assegurat.
Per a la propera ballada, la del 29 de maig, tindrem la Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona, de reconegut prestigi entre el públic sardanista. Per a l’audició del 31 de juliol comptarem amb la Cobla
Ciutat de Terrassa, les darreres actuacions de la qual han merescut
els aplaudiments espontanis de bona part dels participants.
Ens esperen, doncs, uns mesos una mica més moguts: les dues
darreres ballades del curs, la nostra participació als aplecs habituals
–Sants, Gràcia, Calella, Sant Celoni...– i el sopar tradicional de finals
del mes de juny, que marca per a tots els assistents als nostres
tallers la cloenda oficial del curs.
Només ens resta emplaçar a tots els socis i sòcies de Lluïsos, a venir
al Passeig de Sant Joan cantonada Sant Antoni M. Claret, el dies 29
de maig i 31 de juliol a les sis de la tarda. Allà farem les properes
ballades de l’Anella i hi sereu, sens dubte, molt benvinguts.
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L

a colla del Grup NES vam deixar enrere el Nadal i per rebre
l’any nou ens vam reunir al Restaurant la Font del Bosc, on
després del sopar, les campanades i el raïm, vam fer “ballaruca” amb música en directe. Una bona entrada d’any!
També ens agrada fer excursions, i aquests mesos hem estat a Santa Maria de Tous, amb calçotada inclosa, i vam visitar la seva fortalesa de la marca hispànica. Un altra sortida va ser l’excursió a peu
des de la Garriga al Figaró per la riba del riu Congost.
Però no tot es queda a la vora de casa, els dies 26 i 27 de març
hem viatjat a la Catalunya Nord i hem visitat la ciutat emmurallada
de Carcassona i hem aprofitat per visitar Narbona, a l’Aude francès.
Per carnaval vàrem fer gresca. Una trobada especial als Lluïsos en
què tots els assistents ens vàrem disfressar i vàrem passar una estona ben divertida.
També hem fet una sortida conjunta amb els nostres companys del
Banc del Temps. De la mà del Manel Llopis vàrem conèixer algunes
històries i llegendes del nostre barri gòtic i després vàrem anar a
dinar tots junts a un restaurant del Poblenou.
Continuem amb el cine fòrum el dissabte a la tarda i amb nous projectes, com per exemple fer més activitats juntament amb la gent
del Banc del Temps, concursos de fotografia, caminades, etc.
Com sabeu, cada divendres a partir de les nou de la nit, ens reunim
a Lluïsos. Anima’t i participa-hi amb nosaltres.

Per Secció EL VIROLET

El Virolet,
gira que gira...

A

ca El Virolet estem molt enfeinats i
és que 45 anys en són molts i cal
celebrar-ho. El dia 5 de juny al
matí... però no, encara no, ja us ho explicaré més avall, que abans hi ha moltes altres
coses per explicar!
Els dos grups de mitjans anem a principis
d’abril a Mollerussa, a casa dels cantaires
de la coral de l’escola municipal de música
d’allà. Ui, ja fa temps que ens coneixem tot
i que encara no sabem quina cara fem. Que
com és això? Doncs perquè les nostres
directores han organitzat un blog per comunicar-nos, hem estat escrivint conjuntament
un conte i hi hem penjat dibuixos per il·lustrar-lo. Serà molt emocionant perquè anem
a dormir a casa d’altres famílies, el diumenge al matí els pares vindran a escoltar el
concert que fem, i cap a casa.
El grup de grans es n’anem a conèixer
altres cantaires, però aquests són de
Hecho, a la vora de Jaca. Són una coral formada per gairebé tots els nens i les nenes
del poble, que s’ha creat fa molt poquet, i
tenen moltes ganes de conèixer altres
corals. I a nosaltres ens fa molta il·lusió
poder-hi anar, és clar! Ara, que ja cal que
practiquem el castellà, si no en direm de

l’alçada d’un campanar! Això serà a principis de maig, però abans, el dilluns 11 d’abril
a dos quarts de set, haurem fet un concertet aquí al teatre de Lluïsos, amb el repertori que ens enduem a Hecho.
Mentrestant, els grups de petits anem preparant una cantata, La llegenda de sant Jordi, que cantarem amb d’altres corals del
SCIC al Juguem Cantant d’aquest any el 15
de maig. L’altre dia les directores ens en
van representar la història, amb espases i
tot! Bé, eren de broma, ep!
I allò que us deia, agafeu les agendes i anoteu-vos-ho bé: el diumenge 5 de juny hi
haurà festa grossa. Tot El Virolet farem con-

cert al migdia a l’Espai Fontana per celebrar
que en fem 45. Cantarem cançons que ens
han fet expressament per felicitar-nos la
Guida Sellarès, el Pau Jorquera, el Poire
Vallvé i el Pep Prats, i una cantata, la Història de tres locomotores, que, com nosaltres,
tenen moltes ganes d’anar a córrer món. I
després... Ui, després! Tenim un munt d’activitats preparades: cercavila, dinar, ani...
Ai! Que no ho puc dir, tot això!!! Me’n descuidava! Sabeu què? Veniu-hi, i així sabreu
del cert què farem.
I ja ho sabeu, lluïsencs, canteu, canteu, que
qui canta, els seus mals espanta!!!!!!
Marta Cordomí
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SECCIONS DE LA CASA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Secció BÀSQUET

Per Secció ESCOLA TENNIS TAULA

Campus
Setmana
Santa

Promeses del Tennis Taula
o... realitats?
Circuit Promeses
de la Federació Catalana
de Tennis Taula
Per segon any consecutiu s’ha organitzat
aquesta competició per a joves, d’un nivell
ja avançat. La finalitat d’aquesta competició és evitar que el nois entre 12 i 18 anys,
s’hagin d’afegir a les lligues oficials
sèniors, i per tant jugar contra contrincants adults.

A

quest any s’ha complert el 8è Campus de Bàsquet de Setmana Santa
dels Lluïsos de Gràcia, i més de 65
nens han compartit uns dies a la casa de La
Granja, a Santa Maria de Palautordera.
El sol ha acompanyat a uns jugadors i jugadores que estaven disposats a gaudir de quatre intensos dies d’esport i diversió. Aquest
any, s’han proposat tres valors relacionats
sobretot amb l’esport que els nens i nenes
han treballat cada dia: el compromís, el sacrifici i el companyerisme. Moltes de les activitats realitzades han girat al voltant d’aquest
eix temàtic, i els jugadors han pogut treballar
aquestes qualitats de forma específica i
entendre’n una mica més el significat.
Els dies han estat intensos i l’horari no deixava lloc a l’avorriment: durant els matins
entrenaments, on s’hi incloïen tornejos de
4x4, concursos de triples i de tirs lliures, i després alguna activitat que barrejava a tots els
nens i nenes de diverses edats, en què els
grans ajudaven els petits.
Després de dinar, la mateixa dinàmica i la
tarda es feia més curta del que s’esperava.
La nit resultava un bon moment per a
comentar el dia amb els companys d’habitació i acabar amb unes forces que semblaven
no esvair-se mai. L’últim dia van repartir-se
els premis als guanyadors de cada competició i els jugadors i jugadores van marxar a
casa amb el record d’un dies que, tant ells
com els monitors, segur que no oblidaran.
Ahhh! tots junts vàrem veure la final de la
Copa del Rei del Barça.
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Lliga escolar del Consell
Escolar de l’Esport
Des del mes d’octubre i fins al mes de
maig, hi ha disset nens de Lluïsos que han
participat en aquesta històrica competició
que se té lloc al local de la Federació Catalana de Tennis Taula durant tot el curs un
divendres a la tarda al mes.
Tot i que només és el tercer any que participem en aquesta lliga infantil, aquest curs
hem estat l’entitat que ha presentat més
nens a la competició.
Es juga cada convocatòria en forma de lligueta i, segons els resultats, els nens s’agrupen de cara a les següents jornades per
nivells de joc.
Aquest curs han aconseguit arribar al nivell
màxim, segons les seves edats, quatre
representants de Lluïsos de Gràcia: el Jan
Garcia, el Ricard Sabio, el Nil Manyà i el
Roger Alier, i jugaran després de Setmana
Santa en les finals a nivell de Catalunya,
contra els guanyadors de les demarcacions
de Tarragona, Lleida i Girona.
El nostre entrenador, Fabio Pérez, i el segon
entrenador Pau Folch, han estat sempre a
la Federació donant als nens suport tècnic.
Els nois que hi han participat són: Guillem
Simon, Àlex Jansa, Arnau Martorell, Alejandro Puga, Ricard Sabio, Víctor Arauzo, Marc
Lluch, Albert Santigosa, Guillem Garcia,
Nil Manyà, Martí Folch, Jan Garcia, Bernat
Folch, Xavi Balagué, Roger Alier, Joan
Estraa i Kevin Rabell.

Es fa en modalitat individuals i també per
equips, i com habitualment s’estableixen
categories per edats i per nivells.
De Lluïsos, en individuals hi han participat:
Eduard Felip, Pau Folch, Martí Folch, Ferran
Armengol, Kevin Rabell i Ricard Sabio.
Per equips hi ha participat un equip de
Juvenils, format per Eduard Felip i Pau
Folch, que han aconseguit mantenir-se
durant tot el curs al Nivell A (el més alt) i un
segon equip d’Infantils, amb Martí Folch i
Kevin Rabell, que han estat durant tota la
temporada a cavall entre el Nivell A i el
Nivell B.

Lliga oficial Sènior
de la Federació Catalana
de Tennis Taula
Per primera vegada, des que l’octubre
2008 vam engegar la Secció Escola de Tennis Taula, hem inscrit un equip a la Lliga de
la Representació Territorial de Barcelona.
A causa dels resultats del Circuit Promeses
de l’any anterior, la Federació el va inscriure
directament a la Categoria de segona B,
sense que hagués d’estar un any a tercera.
Els quatre jugadors que han jugat en
aquest equip han estat Ferran Armengol,
Martí Folch, Pau Folch i Eduard Felip. Tot i
ser un dels equips més joves, ha aconseguit
un meritós segon lloc a la classificació final,
cosa que els ha permès pujar a la Categoria
superior de segona A, que és on podran
jugar l’any vinent.

LLUÏSOS DE GRÀCIA

2 SOCIS + 1 JUNTA

SJ
Preguntem:
Et satisfà la presència
dels LLuïsos a
les xarxes socials?

Per Àlex PÉREZ

Per Pau LÓPEZ

S

’agrada...
...però crec que encara hi ha molt
camí per recórrer. Ja hi ha moltes
seccions dels Lluïsos de Gràcia que han entrat
en el món de les xarxes socials: des de l’Esplai i
l’Agrupament fins als diferents equips de bàsquet tenen pàgina al Facebook, des de La Vella
i Malsons fins a Sotacabina, passant per la
família de corals. També hi tenen cabuda els
grups de retrobament de l’estil “jo també he
estat cantaire del Virolet” o “jo era Rànger
l’any 1975”. Fins i tot hi ha un grup de suport a
l’Albert del bar (que no té Facebook)!!!

í. Fins i tot, a La Fuga estem treballant per aprofitar la potència comunicativa de les xarxes socials.

Reflexionem. Hi ha vida més enllà dels
IPads, IPhones, portàtils i d’altres artificis
telemàtics? Què seria del món sense les
noves tecnologies aplicades a les relacions
socials? Sospito que continuaríem tenint
amics i enemics, coneguts i per conèixer, i
que també ens assabentaríem del que passa
al món.... però d’una manera diferent.
El blog. Comunicació externa i interna. A La
Fuga no podríem estar al marge d’aquests
afers. A principis d’any varem crear un blog,
una mena de web molt flexible i a petita
escala, on poder tractar de manera àgil continguts de text, imatge i so. L’objectiu era
tenir una plataforma de comunicació entre
els cantaires del cor, un lloc on poder penjar
notícies, fotos, anuncis de concerts, impressions i opinions... tot hi cap. El blog també
ens serveix per donar a conèixer com és La
Fuga, ja que tothom hi té accés per veure’n
el contingut. És totalment obert.
http://fugats.blogspot.com/

M

En el tema del Twitter l’entrada és més lenta,
tot i que també hi ha seccions que s’hi estant
endinsant.
Tant en un com en l’altre, la xarxa social s’utilitza de manera interna com a comunicació de
la secció, de difusió dels actes... però pocs cops
ens serveix per comunicar-nos i saber què fan
les diferents seccions de la casa.

“Tots som Lluïsos” diu l’eslògan que la Junta
Directiva porta per bandera, i som molts els
que ens el creiem. Quan miro, però, el Facebook o el Twitter “oficials” dels Lluïsos, que també
Facebook i Twitter. Estem al dia, a l’hora i si
està present a la xarxa, massa cops penso que
cal, al minut. Podem xatejar, penjar esdeveni- no és el viu reflex de l’entitat. És a dir, s’informents, comentar l’assaig, explicar què ens
ma de les exposicions, del cicle de titelles, de
les xerrades generals de la casa... però raraagrada i què no, els nostres viatges, els concerts que vindran... Qualsevol cosa al moment. ment les seccions s’hi veuen reflectides (potser
I amb cents o milers de persones a la vegada, perquè no fem arribar la informació). Ens falta
depenent de la nostra xarxa d’amics.
fer la xarxa transversal a Lluïsos ja que “Tots
som Lluïsos” però de moment cadascú per
separat.
Potser en un futur no gaire llunyà la nostra
directora serà una comunity manager de xarEns queda molt camí per recórrer, però...
xes i els assajos és transformaran en video
conferences per l’Skype.
...m’agrada!
Però no pateixo. Als fugats, el que realment
ens agrada és cantar, senzillament cantar. I si
cal, tocar-nos. Uns al costat dels altres, agrupats per cordes o barrejats. Sopranos, contralts, tenors i baixos. Amb una directora virtuosa (i no virtual) que ens condueixi. I de
tant en tant amb algú que ens escolti. En
directe i no pel YouTube!
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Per Marc CAMPRODON. (membre de la junta)

Per Lola GIL

A

ls Lluïsos ja fa temps que estem intentant entrar a
les xarxes socials: tenim Facebook i tenim Twitter.
La nostra pàgina de Facebook
(www.facebook.com/lluisosgracia) ja fa dos anys que funciona, té 261 amics i ens serveix per anar publicant notícies i
activitats. Actualment utilitzem la pàgina de Facebook i
hem deixat d'utilitzar el perfil de Facebook que ara només
està indicat per a persones físiques.
Pel que fa al Twitter (@lluisosdegracia), hi som també des
de fa dos anys però no d'una forma activa. Actualment l'estem començant a impulsar i l'utilitzem per informar de les
activitats que fem als Lluïsos.

LA CUINETA DE LA LOLA

Pastís
de xocolata
INGREDIENTS

C

3 ous
100 gr. de sucre
95 g. de mantega
90 g. de xocolata
45 g. de farina

Preparació:
La gràcia de les xarxes socials és que els usuaris puguin
interactuar entre ells i participar. Per això, el que volem
aconseguir des de la Junta de Lluïsos és que els socis puguin
participar, criticar, debatre i en definitiva enriquir amb el seu
punt de vista la informació que generem.
Aquests dies hem fet una primera prova pilot amb els
debats electorals que s'han fet amb els alcaldables de Barcelona i hem utilitzat el Twitter per tal que els oients
poguessin fer les seves observacions durant el debat. Ha
sigut una experiència interessant però encara amb una baixa participació.

1. Munteu d’una banda els rovells amb la meitat del sucre i per
altra les clares amb l’altra meitat del sucre, a punt de neu.
Barregeu les dues mescles amb cura perquè no s’abaixi.
2. Foneu la mantega amb la xocolata al bany maria (també ho
podeu fer al microones).
Un cop està tot fos ho ajunteu a la mescla anterior.
3. Finalment, afegiu la farina a poc a poc (millor si la tamiseu),
i ho barregeu tot.
4. Aboqueu la barreja en un motlle prèviament untat amb
mantega i ho enforneu una mitja hora a 180o C.
No s’ha de treure excessivament cuit.
5. Decoreu-ho amb sucre en pols.

El nostre objectiu és aconseguir que la presència dels Lluïsos
a les xarxes socials no sigui una moda passatgera sinó un
nou canal de participació i debat.

Des del Nord 55
Nota pels socis:
Volem escoltar les opinions de tots els socis.
Si vols explicar-nos alguna cosa téns a la teva disposició el Des del Nord, el Facebook i el Twitter.
Fes-nos arribar el teu text a l’adreça de mail
desdelnord@lluisosdegracia.cat, publica un
comentari al www.facebook.com/lluisosgracia
o al twitter.com/#!/@lluisosdegracia i
sortirà publicat en el següent Des del Nord
a la nova secció “La bústia del soci”.
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Per Mar SOLÀ

ET

ENTREVISTA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Ramon
Solsona

Ramon Solsona ha
estat guardonat amb
el premi Sant Jordi
de novel·la 2010 per
L’home de la maleta.
Amant de les paraules, expert en fraseologia, entusiasta de
les llengües i del món
de l’ensenyament.
Va néixer a Gràcia,
va créixer als Lluïsos
de Gràcia i actualment viu a l’Eixample.
Fascina la capacitat
que té per trobar
sinònims, per explicar
un mateix concepte
de tres maneres diferents sense gairebé
pensar-s’ho.
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En una paraula, què va significar Lluïsos per a tu?
Joventut. Els amics, l’època de trobar-se
amb gent, de créixer, de descobrir, de discutir, xerrar, moltes reunions, molta vida
d’amics.

Què t’atreia d’anar a Lluïsos?
Eren anys en què la societat estava organitzada d’una manera molt diferent d’ara.
I allà el que tenies era la possibilitat de
jugar, de fer una vida alternativa a l’escola,
completament.

Què escrivies a aquella època?
Havia escrit alguna cosa. Poc. Una vegada
van convocar un concurs de contes, de
relats, que vaig guanyar. Devia tenir 20 o
22 anys, no més. I em feia gràcia pensar
què escriuria i em venia de gust. Però després, vaig escriure molt poca cosa. Ja em
pensava que no escriuria més, fins que
passats els 30 vaig publicar una novel·la i
després ja no he parat.

Una paraula per definir L’home de la
maleta.
Perplexitat. M’agrada recordar que la literatura, almenys la narrativa en bona part,
és l’expressió de la perplexitat de l’autor,
que se sorprèn de com va el món, de les
històries que passen al seu voltant, de les
dificultats que planteja la pròpia vida.
Aquest personatge té bastant del que té
d’actitud qualsevol autor literari.

A L’home de la maleta has volgut representar el català popular que havies
sentit a casa teva, a Gràcia. Com t’ha
influït el barri a l’hora d’escriure-la?
Ara ja puc dir que no és exactament ni de
Gràcia ni de Barcelona, sinó que és una
qüestió més generacional. El llenguatge
que he intentat reproduir, naturalment, a
Gràcia hi té una connexió molt clara. És un
barri que té un ambient popular, un català
popular, i això jo ho he viscut.

El 2006 ens deies que tenies la sensació que els poders polítics no s’acabaven de creure la cultura. Segueixes
pensant igual?
Menys encara. La cultura i l’educació són
fonamentals per un país i tinc la sensació
que hi ha una mena d’actitud de dir “ja
s’arreglarà la gent”, tant en educació com
en cultura. Tinc la sensació que interessa
sempre focalitzar més l’aparador: èxits, persones que puguin tenir repercussió internacional. Però el que és el fonamental, la preocupació per la base, per iniciar la gent en
la cultura i perquè es faci present en la seva
vida, no hi és.

Tens E-book?
No. Espera, perdona, sí.

Et preocupa fins a on pot arribar la
seva implantació?
Gens. M’hauria de preocupar com a autor,
perquè els drets d’autor de les reproduccions electròniques són miserables. Ara, si

“M’agradaria no tenir cap obligació
per poder escriure una novel·la,
requereix molt temps mental”

“Si uns pares estan molt amoïnats
per la lectura del fill i, malgrat tot,
el fill no llegeix, no passa res”

et refereixes a la possibilitat que els mitjans
digitals desplacin el llibre, el suprimeixin o
facin mal a la literatura, segur que no. Mai.
Cap tipus de tecnologia pot ser una competència a la literatura. Els romans escrivien
en rotllos i després es va passar al papir
sense problema.

gairebé de seguida. Després me’n vaig a
la ràdio –a les 10 faig La paraula del dia–,
torno, i continuo treballant. Bàsicament
les meves obligacions són col·laboracions
amb premsa, Avui i La Vanguardia, i RAC1
de dilluns a divendres, que em porta molta feina. I els dimarts i dijous vaig a classe
d’alemany, però no tinc massa temps per
dedicar-m’hi. I ara amb la promoció de la
novel·la encara menys.

Com s’ha d’impulsar ara que els nens
llegeixin?
S’ha de fer ara el mateix que abans. Sí que
és important que els nens llegeixin però no
hi ha fórmules matemàtiques ni llibretes
màgiques. És un tema difícil i estic preocupat, però si uns pares estan molt amoïnats
per la lectura del fill i, malgrat tot, el fill no
llegeix, no passa res. Com és allò que deia
aquell.. algú ho havia de dir. Ja desenvoluparà altres capacitats. Llegir tampoc és del
tot obligatori. Si llegeixen fantàstic, si llegeixen molt, millor encara. I si llegeixen poc o
no llegeixen doncs mira, què hi farem.

Quin públic prefereixes?
Si puc triar m’estimo més gent jove, no participo de la desconfiança sistemàtica en
contra seva. És un públic molt agraït.

Joves universitaris?
He de dir que cada vegada em cansen més
els instituts. Que tot i que és el meu món i
que jo el vaig triar, estan en una situació de
barreja social en què de vegades es creen
desajustos. Aquest dissabte vaig a un insti-

tut de Badalona amb una professora que
ha posat un llibre meu a alumnes d’un
entorn complicat. Jo li dic que és valenta i
ella em diu que sí, que s’ha de provar. Jo
hi aniré segur, perquè als docents que fan
aquest esforç, el meu suport no els faltarà.
I pels joves que tinguin l’oportunitat d’enganxar-se amb una assignatura, amb una
novel·la, amb una professora que té capacitat de lideratge i que sap on va, val la
pena anar-hi. Encara que siguin tres, o
dos... o un.

Quina conferència t’agradaria fer ara
mateix a aquest públic?
No triaria res de literatura. M’interessen
més els temes de llengua, em preocupa la
fraseologia. Però no sé si els parlaria d’això, segurament no és el que ells voldrien.
De vegades he comentat en públic les diferències entre la novel·la i el cinema, i interessa bastant. Vivim en una societat molt
audiovisualitzada i, en canvi, l’escola no
preveu cap mena de formació audiovisual.
S’estudia història de l’art però els directors
de cine no apareixen per enlloc. La quantitat d’impulsos visuals que rep una persona
avui en dia és absolutament exagerada en
relació amb les eines que li dóna l’escola
per desmuntar-les.

Com és un dia de cada dia?
Em llevo bastant d’hora, cap a les 7. Em
prenc un cafè o un té i em poso a treballar

Quan prepares La Paraula del dia?
En aquest moment no sé quina paraula
faré demà perquè no només ho faig
sobre l’actualitat sinó que m’espero d’aquí a una hora aproximadament, que
m’arribarà l’escaleta amb els temes que
es tractaran demà. M’estaré molta estona donant-hi voltes, pensant-hi, consultant per veure per on vaig. I després en
triaré una. Em preparo una conferència
de 10 minuts, però moltes vegades n’estic
5 perquè anem molt malament de
temps. Hi dedico moltes hores i m’ho
passo bé. A més, la gent m’escriu i em
matisa el que he dit.

Quina seria la paraula del dia en
aquest moment?
Dinar. Perquè l’acostumo a preparar jo i
d’aquí a una estona m’hi posaré. No és
una molèstia fer el dinar, perquè t’obliga
a aixecar-te, a moure’t, a no estar sempre aquí clavat amb els ulls a la pantalla.
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Per Oriol HOSTA

El teatre
ABANS I DESPRÉS

ENTREVISTA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Hi ha alguna cosa que t’agradaria fer i que no facis
actualment?
Sí. Escriure una novel·la.

A

l Teatre dels Lluïsos
les hem vist de tota
mena i de tots
colors, però això dels colors
ho reservem per a la Sala Verda que, com sabeu, és un
altre espai de Lluïsos. Assemblees, obres de teatre, dansa,
concerts corals, cinema, pastorets, música en directe, aniversaris, festes, freedònies,
politics, actors i actrius, coneguts i per conèixer, de tot una
mica. Molta vida a les bambolines del teatre. Tot aquest bagatge
ens dóna reconeixement i ens ha de permetre dibuixar un millor
futur per a la nostra sala d’actes.

A

Tens alguna idea?
I tant, més d’una. Escriure una novel·la requereix molta intensitat,
molt de temps mental. És bastant difícil i, de fet, a tots els autors
ens costa molt compatibilitzar les feines que t’asseguren el dia a
dia amb una feina llarga com és una novel·la. Què m’agradaria
fer? Escriure una novel·la, que seria com preguntar-me què m’agradaria no fer. És a dir, no tenir cap obligació en aquests
moments per escriure.

Quan vas escriure L’home de la maleta ho compatibilitzaves
amb la premsa i la ràdio.
Ara t’ensenyaré una cosa que no l’he ensenyat a ningú. Aquestes
són les primeres notes que vaig prendre per escriure L’home de la
maleta. 26 d’abril de 2004. Imagina’t tu... i l’he publicat ara.

Tens twitter?
No tinc twitter. No tinc facebook. No els trobo a faltar. No hi tinc
res en contra però em fa molta mandra tot això.

I què em diries si et demano que t’acomiadis amb un
tweet?
Ah no, no, no! Saps què passa? L’avantatge del twitter és que tens
molts pocs caràcters per anar per feina i dir una cosa d’una manera concisa. En contra, com que és tan curt, pots anar piulant contínuament sense dir res. Jo quan escric articles periodístics tinc una
tecla per fer el recompte de paraules i sé el que és suar tinta per
arribar al nombre de paraules i que tingui sentit tot el que has dit.
I per tant, a aquesta concisió tan periodística més aviat li tinc una
certa aversió... Vols un tweet?

Com tu vulguis.
Si, sí. No sé quants caràcters deu tenir però... una abraçada ben
forta per tota la gent dels Lluïsos. Poden ser 140?
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La reforma de l’escenari de l’estiu passat va permetre recuperar les
columnes de fossa que durant molts anys han fet de suport al parquet de l’antic escenari. Ara caldrà pensar en retre un petit homenatge a aquest parell d’incondicionals espectadors que durant
anys i anys han assistit a tots els actes i que, mai més ben dit, han
suportat silenciosament. La propera reforma del vestíbul del teatre
acollirà aquests crítics inacostables de l’escena lluïsenca, garantint
amb la seva presència la bona pràctica teatral. Vaja... com fins ara.

Per REDACCIÓ

LLUÏSOS DE GRÀCIA

BÚSTIA VERDA

L’equip verd
dels Lluïsos de Gràcia

BV
Sabem que un dels
motors principals
dels Lluïsos són
els seus voluntaris,
aquells que diàriament fan una tasca
educativa amb els
infants en les respectives seccions, i a la
vegada donen vida
a la nostra entitat.

A

més a més, diversos col·laboradors
ens ajuden en diverses tasques,
com correccions ortogràfiques, distribució de llibres, organització d’activitats
generals de la casa i la posada al dia de
l’arxiu històric, entre d’altres.
Com us hem anat informant en aquest espai
dedicat a les accions que fem els Lluïsos en
matèria verda, podem afirmar que estem
gestant l’embrió d’un nou equip de col·laboradors, l’equip verd dels Lluïsos de Gràcia.
De fet, tot i que no és un grup oficialment
establert si que ha començat a fer feina,
visible especialment en activitats com la
Verdinada i l’hort urbà.
La idea va sorgir d’una visita programada
per l’agenda 21 de Barcelona al Zoo. Ens
van explicar com un grup de treballadors,
de diverses especialitats (cuidadors, educadors, cuina, neteja, etc.) s’havien unit i
havien aplicat criteris ambientals en el seu
quotidià. Per posar algun dels exemples
que vaig veure in situ, l’ús de bicicletes per
fer els desplaçament del personal.
Vet-ho aquí que vaig pensar en exportar
aquesta idea a la nostra entitat i vaig fer
saber la proposta als usuaris socis de l’hort
urbà, que immediatament i amb alguns
socis més es van animar en propostes diverses per fer més sostenible l’entitat.

Fins ara, aquesta tasca s’ha vist resumida
en l’organització de les activitats de la
Verdinada, que no és poca feina. Han
realitzat tallers de reciclatge, xerrades
sobre energies renovables, i especialment, l’ajut indispensable per tirar endavant la festa de l’hort urbà i la calçotada
que any rere any aplega més de 300 persones a la Plaça del Nord.
I sense oblidar-nos de l’hort urbà, que
també és una referència per diverses entitats i col·lectius, ja que moltes vegades
ens han demanat poder veure’l i compartir experiències, i en aquest cas, l’equip
verd s’encarrega del dia a dia. De fet són
usuaris de l’hort i han participat en xerrades sobre compostatge.
El primer pas ja està fet però no ens
podem aturar aquí. El propòsit és seguir
sumant adeptes i fer oficial la creació
d’aquest grup i posar-nos mans a la feina.
L’horitzó és clar, gestar un equip en què
s’incloguin socis i personal (secretaria,
consergeria, bar, neteja, etc.) i treballar
per fer més sostenible la nostra entitat.
Perquè de feina en tenim molta i cal treballar per preservar el nostre entorn i ferlo més saludable.
Per tant, us convidem que formeu part de
l’equip. De ben segur que els futurs socis
us ho agrairan.
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Per David MONTFORT

LLUÏSOS DE GRÀCIA

QUÈ HA PASSAT?

Verdinada

QH
Entre Nadal i Sant
Lluís la casa no
s’atura. La Verdinada
s’ha consolidat, les
tertúlies ens apropen
personatges interessants i la Junta no
deixa de treballar.

L

a quarta Verdinada ja és
un fet. Diverses activitats
al voltant del medi
ambient i la sostenibilitat van
tenir lloc en el marc de la setmana del 7 al 13 de març. Hi
van col·laborar una quinzena
d’entitats i col·lectius de la vila
de Gràcia, més el suport inestimable de l’equip verd de
l’entitat.
Exposicions, xerrades, tallers de reciclatge i
horticultura, consells sostenibles, berenar
nutritiu i la tradicional festa de l’hort urbà,
amb calçotada inclosa, que va aplegar més
18

de 300 persones
a la Plaça del
Nord, van ser algunes de les múltiples activitats que
va acollir la Verdinada.
En el marc de la Verdinada també es va
celebrar l’últim consell de sostenibilitat i
medi ambient del Districte de Gràcia,
moment en què es va aprofitar per agrair la
tasca del Roger Amigó com a conseller de
sostenibilitat del Districte.

Tertúlies

Nadal

D

es festes de Nadal van tornar a ser escenari de múltiples
activitats. El casal de Nadal va acollir més d’una cinquantena d’infants entre 3 i 10 anys, que durant deu dies van realitzar tot tipus d’activitats, com la sortida al Saló de la Infància i la
Joventut de Barcelona.

ues tertúlies més al sarró. La primera d’elles la vam compartit amb la Laia Bonet, diputada al Parlament pel PSC,
que ens va parlar sobre “La renovació de la política” i la
segona amb la Maria José Varela, advocada de l’Associació de
Dones Separades i Divorciades de Catalunya i de l’Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment, que ens va parlar de
“La dona, avenços i mancances”.

L

No hi va faltar el tradicional i recuperat caldo de Nadal, un
cop acabat el concert de les corals, que aquest any es va
fer en dos dies: el del Virolet a la Salle de Gràcia i el de La
Fuga i Vent del Nord al teatre dels Lluïsos. Aquest últim va
incloure l’entrega de medalles als socis amb més de 50
anys d’antiguitat i el reconeixent a la tasca del Francesc
Xavier Ripoll, en els seus anys a la Junta Directiva i pel fet
d’haver estat president de l’entitat.
Tampoc hi van faltar activitats per als més petits, com
les titelles o el Caga Tió i el Sopar de Nadal, que va
aplegar una seixantena de socis, moment que es va
aprofitar per fer un brindis desitjant unes bones festes i
un millor any 2011.
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Sopar
de premsa

La Junta
es reuneix

QUÈ HA PASSAT?

Objectiu
Freedonia

LLUÏSOS DE GRÀCIA

Reunió amb el districte de Gràcia

D

urant aquests mesos la Junta ha
concertat diverses trobades i ha
assistit a diversos actes, resumits
a continuació.

D

os nous concerts del cicle Objectiu Freedonia s’han desenvolupat
en els últims mesos. Un dels
habituals del programa és el “Jazz&Tast”,
aquesta vegada combinant tast de caves
amb melòdics compassos de jazz. Va tornar
a tenir un gran èxit d’assistència.
El segon concert va anar a càrrec de la
Quartet Matteo Sacilotto, un tribut a Nino
Rota.

E

ls Lluïsos vam fer un sopar amb els
mitjans de comunicació de la vila
amb l’objectiu de presentar la
nova Junta i explicar el projecte que va ser
aprovat en Assemblea.
L’Independent, la Tortuga, Radio Gràcia,
Graciamon i Telegràcia van ser convocats a
aquest sopar i en mig d’un ambient distès
es van descriure les línies bàsiques d’actuació, destinades a enfortir l’estructura tècnica de l’entitat, potenciar el sentiment de
pertànyer a l’entitat i reprendre el projecte
de reforma de l’entitat.

• Reunió amb el Sr. Lluís Puig, nou
director del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional, de la
Generalitat de Catalunya, per presentar-li els projectes.
• Reunió amb Càritas, amb qui Lluïsos
va col·laborar en el projecte Clubs
amb cor i amb qui busca noves línies
de treball conjuntes.
• Reunió amb el Sr. Albert Marco,
director del Consell Català de l’Esport,
per explicar-li què fan les seccions
esportives.
• Reunions del G-6.
• Assistència al Tercer Congrés de la
Taula del Tercer Sector.

Per REDACCIÓ

LLUÏSOS DE GRÀCIA

EFEMÈRIDES

Teresa Draper, 35 anys de
la primera dona presidenta

EF
L’any 1976 en
Bufurull deixa la presidència –explicava
la Teresa– i els nois
de l’escoltisme em
proposaren que em
presentés candidata
al càrrec. Aleshores
em va semblar una
utopia. Vaig estar
un total de sis anys
en el càrrec.

l gener de 1969 s’havia donat
finalment entrada a les noies i
dones a Lluïsos, se’ls havien reconegut la totalitat de drets com a sòcies de
la casa, però per assolir la plena normalitat
calia un altre pas d’enorme transcendència
i el pas es va donar l’any 1976, quan per primera vegada en més de 120 anys d’història
una dona assumia la presidència de l’entitat. L’evolució d’aquest càrrec havia passat
des de només poder-lo ocupar homes solters a permetre que ho fessin els homes
casats i, finalment, les dones.

E

Certament, la primera presidenta no ho va
tenir fàcil, almenys al començament.
“Hi va haver molta resistència, alguns dels
clàssics fins i tot es van donar de baixa.
Hi havia sectors de la casa que pensaven
que es deixaria portar per alguns suposats
comunistes que hi podia haver entre els
joves que li donaven suport i que al darrera
de tot plegat, hi havia una operació del
PSUC de l’època per `ocupar´ l’entitat. Poc
a poc aquells sectors més resistents varen
comprovar que no pretenia carregar-se res
i li varen anar donant major confiança.

L’immens honor de protagonitzar un canvi
certament molt agosarat tenint en compte
d’on venia la Corte Angèlica, va correspondre a Ma. Teresa Draper. Coneixia l’entitat
de joveneta, els seus germans hi havien
practicant atletisme i teatre, a la casa
havia conegut el que es convertiria en
espòs i pare d’una llarga família, en Josep
M. (en Mia) Samsó i s’havia integrat formalment a Lluïsos, primer com a cap d’agrupament i després com a vicepresidenta
amb en Jordi Bufurull.

M. Teresa Draper reflexionant sobre els
seus anys de presidenta ens va explicar
que, sense proposar-s’ho explícitament,
“volia treure una certa `carcassa´ que hi
havia a Lluïsos, com si la casa només fos
d’una gent, d’una manera de ser i de fer,
i que els joves sempre haguessin d’estar
sotmesos a aquesta manera”. L’evolució
va ser difícil. “Declaradament, en aquella
època hi havia dues maneres d’entendre
les coses i els joves se sentien una
mica coaccionats...”
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Per Kaushik PAVANI

LLUÏSOS DE GRÀCIA

REFLEXIONS DES DE...

RC
Em dic Kaushik, sóc
nascut a l’Índia i tinc
el carnet de soci
número 7.386 i no és
del Barça sinó dels
Lluïsos de Gràcia, on
durant dues temporades he compartit el
gimnàs amb els amics
de la secció de
bàdminton.
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Reflexions des de
Chennai

C

hennai és una ciutat de l’Índia,
capital de l’estat de Tamil Nadu i
la quarta àrea metropolitana
més gran del país. Està situada a la costa
de Coromandel, al golf de Bengala. La seva
població, segons el cens del 2009 es de
7.300.000 habitants. És la trenta-quatrena
ciutat més gran del món i fou la tercera
ciutat de l’Índia Britànica després de Calcuta i Bombai. Però tot això només són
números. Chennai és la meva ciutat i és on
he tornat després de viure sis anys a Barcelona. I us preguntareu, què hi fa un indi
escrivint al Des del Nord? Em presento, tot i
que molts ja em coneixeu. Sóc en Kaushik,
de la secció de bàdminton, esport que em
va permetre conèixer els Lluïsos i tot el que
comporta formar-ne part.

La investigació mèdica em va portar a Barcelona, però les ganes de jugar a bàdminton
de forma regular em va fer buscar on podia
practicar aquest esport tan popular al meu
país, però tan desconegut aquí. Internet em
va ajudar i us vaig trobar.
Els primers dies de passar pels Lluïsos, una sensació una mica estranya em feia sentir confús.
La gran majoria de gent era molt amable amb
mi però alguns només em parlaven en català,
tot i que era ben obvi que jo no els entenia
gens. Això em va fer posar a la defensiva, però
amb el temps vaig entendre que justament
aquesta actitud era la seva manera d’animarme a aprendre català i en adonar-me’n em
vaig relaxar i vaig començar a participar tant
com podia en les seves converses.

“La investigació mèdica em va portar
a Barcelona, però les ganes de jugar a
bàdminton em va fer descobrir els Lluïsos”

“Sempre he tingut la impressió que
Barcelona és una versió més organitzada
i més neta de l’Índia”

da. Tot un repte, tenint en compte que a
més de la dificultat, els espectadors ho
posen més difícil llençant aigua als concursants per distreure’ls. És probablement la
versió més picant dels Castells de Catalunya!

A la meva feina l’ambient era molt cosmopolita. Al laboratori on treballava vam arribar a ajuntar-nos gent de 21 països, i evidentment, l’idioma que tots utilitzàvem era
l’anglès. El castellà i el català eren pràcticament nuls. Enmig d’aquest ambient, la
meva interacció amb gent de Barcelona era
gairebé inexistent. Els Lluïsos ha estat pràcticament l’únic lloc que m’ha permès conèixer gent del barri. I gràcies a això, he pogut
observar i entendre la cultura catalana.
I per això, ara, un cop a casa, amb la distància que ens separa però amb la proximitat que m’heu donat tots vosaltres, em veig
valent per explicar-vos que durant aquests
sis anys que he viscut a Barcelona, sempre
em feia la impressió que la meva ciutat d’a-

collida era com una versió més organitzada
i neta de l’Índia.
A part dels costums de tots dos països per
fer una bona migdiada, la falta de puntualitat i les nostres fortes cordes vocals juntament amb una gran passió per xerrar, hi ha
un parell més de similituds molt curioses.
Dahi Handi és una tradició molt antiga de
l’Índia que se celebra per marcar el naixement del déu Krishna. Fins aquí no hi ha res
de similar, però us explico que és un joc difícil, on el preuat trofeu, una olla de fang plena de llet o iogurt, està penjada a una alçada de 15 metres i que per arribar-hi, els concursants intenten formar una piràmide
humana per poder agafar l’olla tan desitja-

Una altra tradició que apropa l’Índia i Espanya
és el Jallikattu. Un joc de com a mínim dos mil
anys d’història, que es juga durant la temporada de la recol·lecció de les collites. L’objectiu és
mantenir-se el màxim de temps agafat al lateral d’un toro, i així endur-se el premi. És molt
semblant als “encierros” de San Fermín de
Pamplona, però potser una mica més sanguinari, ja que en lloc de la tradició navarresa, els
toros gairebé mai moren. Els que normalment
acaben ferits i algunes vegades morts són els
joves que hi participen. Aquest fet va provocar
una gran polèmica a l’estat de Tamil Nadú i
finalmment es va prohibir la festa l’any 2004.
Ja veieu, tot i estar molt lluny de Barcelona,
seguiré pensant en els meus companys dels
Lluïsos, que m’han ensenyat a valorar la llengua materna, en el meu cas el Tàmil, “una
mica de català” i evidentment, una miqueta
de bàdminton!
Una abraçada des de Chennai d’un exsoci
dels Lluïsos
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4 POLÍTICS + 1 CIUTADÀ

4+1
Preguntem a
4 polítics i 1 ciutadà:
“Com veieu la proposta
de gestió de La Fontana
per part de la Plataforma
d’Entitats Juvenils de
Gràcia?”

Per Esther PADRÓ

Per Miriam CARRACEDO

D

a proposta de gestió de la Fontana per part de la Plataforma és
del tot legítima i comprensible,
com totes les propostes que
emanen de la societat civil organitzada.

El conflicte de base és que es va fer
creure a les entitats gracienques que
La Fontana seria un equipament de
Districte, i això no és així. És un equipament ubicat al districte per a ús
prioritari de les entitats gracienques
dels espais destinats a tal efecte. Però
tot plegat ho ha finançat l’Ajuntament
i, per tant, és un equipament de ciutat.
És aquí on s’inicia el conflicte.

Com a Ajuntament de Barcelona apostem per una gestió cívica dels equipaments municipals i dins d’aquest
model, per la cogestió; un model que
implica compartir amb les associacions
la gran responsabilitat que representa
gestionar un equipament sustentat
amb diner públic; amb els diners no
tan sols de les persones que en fan ús,
sinó de tota la ciutadania. Per això, cal
establir unes bases de relació estables i
sòlides i establir un acord de manera
consensuada.

’entrada no puc fer una valoració d’aquesta gestió donat
que actualment no el gestionen. Sí puc tenir una opinió
donat el comportament d’aquesta Plataforma, no només en les darreres setmanes, sinó des de la inauguració de
l’equipament.

Arribats a aquest punt el que entenc és
que calen uns criteris graciencs per a
la gestió però això no ha de passar per
una gestió per part de la Plataforma,
que ja està representada al Consell
Directiu del Casal.
Per poder dur a terme una tasca que
suposa la direcció d’una inversió d’aquest tipus cal que l’ens tingui una
reputació reconeguda i una seguretat
que es pugui responsabilitzar de les
pròpies accions. Sóc del parer que la
Plataforma, que no representa tots els
joves de Gràcia, sinó una part, té un
llarg camí per recórrer en el camp de
l’organització d’actes, en un primer
terme, de formalismes (que no són
envà) com la seva constitució com
entitat, entre d’altres, per optar amb
garantia d’èxit a l’execució d’aquesta
important tasca.
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L

Ha estat la voluntat de la Regidoria de
Joventut i el Districte de Gràcia, des
que l’equipament es posà en marxa
l’any 2009, de treballar de costat, no
només amb el Consell de la Joventut de
Barcelona (plataforma interassociativa
nascuda l’any 1980 que coordina i
representa les principals entitats juvenils de la ciutat), sinó també amb la
Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia. En aquest sentit es va donar la
mateixa capacitat de decidir sobre la
programació i l’ús de l’equipament a
uns i altres, perquè es reconeix des de
l’inici la importància de la participació
de la gent jove associada del Districte.

Per Roger AMIGÓ

Per Àlex LÓPEZ

Per Sílvia MUNTANÉ

L

uan en l'anterior mandat,
ERC va aconseguir poder
construir l'Espai de la Fontana es tenien clares dues
premisses: 1. Portar la seu del CJB a
Gràcia implicava augmentar en molt el
que hauria estat un espai tan sols destinat a un Casal de Joves de Gràcia.
Així, doncs, hi hauria molt més espai
del previst. 2. Les entitats de Gràcia
també hi havien de ser. A partir d'aquí,
i un cop construït, calia i caldrà un
esforç per generar associativisme i xarxa juvenil. Al nostre entendre, la xarxa
hauria d'anar més enllà de l'oferta d'oci i música.

Q

es de fa més de 15 anys Gràcia està reclamant un Casal
de Joves pel barri, en el qual
entitats i joves hi tinguin
una participació real i directa.

’Espai Jove La Fontana és un
equipament que acull activitats i
allotja entitats juvenils (la Plataforma d'Entitats Juvenils de
Gràcia i el Consell de la Joventut de
Barcelona). L’equipament es va crear
amb la voluntat d’oferir un servei als
joves de Gràcia i de Barcelona i, en
aquest sentit, existeix una comissió tècnica amb representació de l’Administració i de les entitats de Gràcia i de la
ciutat. La gestió d’aquest equipament,
doncs, ha de respondre a aquest doble
objectiu.
Fins a avui, l’Espai Jove ha pogut acollir
la pràctica totalitat de les activitats
plantejades des de la Plataforma i ha de
poder seguint canalitzant les propostes
que sorgeixin dels joves de Gràcia.
A demanda de la Plataforma d’Entitats
Juvenils, la nostra formació política es
va reunir amb ella per escoltar la seva
proposta de gestió. En aquest marc
d’intercanvi d’opinions vam expressar
que valoràvem la proposta presentada,
però que tal com estava formulada
–sense proposta de gestió econòmica–
no crèiem en la seva viabilitat.
Per tant, la proposta presentada no fa
possible l’objectiu que l’Espai Jove
sigui un equipament de barri i de ciutat. Que avui no es donin les condicions per a una gestió cívica d’aquest
equipament no ha de significar que es
tanquin les portes per sempre a
aquesta fórmula. Dependrà dels resultats de les activitats i l’evolució de les
propostes, en un marc de diàleg amb
voluntat de tots.

Dins les primeres passes que en un nou
espai de ciutat a Gràcia calia fer, hi
havia la dinamització del nou equipament i ajudar a generar noves entitats i
activitats de joves. No s'han generat
polítiques de joventut per poder crear
aquestes xarxes i entitats. S'ha anat als
instituts a veure els nuclis actius de
gent i veure com se'ls pot ajudar a
generar propostes? Han possibilitat la
creació de grups de música? S'ha buscat l'intercanvi enriquidor amb les
colles de cultura? S'han creat línies de
treball conjuntes amb les entitats històriques existents per veure quines
sinergies es podien crear? El foment de
la cultura i l'associativisme juvenil ha
de ser proactiu; un edifici per si sol no
genera polítiques.
Dins la reflexió dels actuals models de
gestió dels equipaments municipals
que caldrà fer, tant en la vessant social
com en l'esportiva i del lleure, el que
cal és buscar estratègies que fomentin
l'associativisme, i no la batalla per qui
gestiona un espai. Que això hagi passat
és potser el principal error del Districte
de Gràcia i de la Regidoria de Joventut.

D

Ara més que mai s’ha d’escoltar la veu
dels joves. Dels joves que estan organitzats, dels joves que creuen en el canvi
social, i que creuen i saben, que les
coses es poden fer d’una altra manera.
La Fontana només pot estar gestionada
pels mateixos joves. Aquests són els que
coneixen la realitat i necessitats del
barri, i l’Ajuntament ha de deixar d’una
vegada per totes de donar l’esquena a
aquestes demandes i atrevir-se a encetar una negociació real.
Aquesta setmana passada la Plataforma
d’Entitats Juvenils de Gràcia s’ha guanyat el suport dels veïns del barri, i
s’ha demostrat un cop més que estan
preparats per dur a terme tot allò que
es proposin. Molts d’ells són joves
que dia rere dia tiren endavant les
seves entitats, educant voluntàriament
en valors centenars d’infants.
S’ha d’aprofitar l’empenta d’aquests
joves que estan coordinant esforços i
promovent un vincle entre associacions
pràcticament inexistent fins al moment
a Gràcia.
Així, doncs, és més que legítim que la
Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia, com a mostra de jovent organitzat
i preparat per tirar endavant els seus
projectes, gestioni la Fontana.
Llibretera de la Llibreria Saltamartí de Badalona
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OPINIÓ

Per Jordi BONANY

Per Susanna ÁLVAREZ

Despertant
Lluïsos

Ets una privilegiada?
(o un privilegiat?)

É N

s una sensació molt
agradable,
a pesar de
la seva quotidianeïtat, arribar
davant la porta
principal dels
Lluïsos, treure la
clau de la butxaca, obrir, recollir
el correu de terra
–correu que la
porta, invariablement arrossega quan l’obres– pujar un per
un aquests sis esglaons que et donen la benvinguda de bon
matí, empènyer les dues portes metàl·liques, fredes i blanques amb vidres transparents que et barren el pas i es mostren com l’última frontera que has de creuar per entrar dins
de la entitat. Un cop has salvat aquest últim obstacle toca
anar corrents a desconnectar l’alarma i ja està, Lluïsos és
meu! Sí, tinc l’entitat de cap a peus per assegurar-me que tot
funcionarà correctament, és a dir, toca despertar l’entitat,
DESPERTAR LLUÏSOS.

OP

Però Lluïsos no es desperta de qualsevol manera, no. No el
pots despertar com un nen petit desperta son pare un diumenge, corrent pel passadís i saltant a sobre el llit amb un
xisclet d’alegria, no, Lluïsos no es pot despertar així. Requereix el seu temps. Primer es tracta de fer-li obrir els ulls, i per
això em dedico a obrir tots els llums que calen per desenvolupar les activitats diàries, reviso totes les petites coses que
fan que una entitat com Lluïsos funcioni correctament (tasques típiques del meu lloc de treball), aconsegueixo que per
fi Lluïsos estigui a punt per rebre els qui són la seva raó de
ser: els socis. Així que, un cop totes les portes són obertes,
tots els llums encesos, quan ja tot és a punt, em dirigeixo cap
a l’entrada principal i, per fi, dono accés lliure als socis. En
aquest moment Lluïsos s’omple de vida d’una forma sobtadament ràpida i alegre. Els monitors i entrenadors que em
reclamen les claus de les estances on desenvoluparan la seva
activitat, i immediatament després els socis, en la seva majoria nens, que corren pel passadís, omplin-ho tot de crits i alegria, per anar cap al Cau, el GMM, la pista de bàsquet, tennis
taula, al teatre a fer l’últim assaig. Tanmateix també es mouen
per dins de l’entitat socis adolescents preparats per competir
a la pista, adults fets i drets retocant l’últim assaig de la coral
o bé reunint-se amb els seus companys de “La Vella”, etc. És
en aquest moment quan Lluïsos s’omple de vida, quan per fi
està DESPERT, i jo començo a gaudir de la meva feina.
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o sé si mai t’has fet aquesta pregunta. Segurament sí. La teva resposta serà positiva o negativa
segons el moment concret de la vida en què et
trobis. També dependrà del teu caràcter, evidentment, i la resposta estarà en funció de si ets d’aquelles
persones que veuen l’ampolla mig buida o mig plena (ja
saps com va, això, oi?).

Però crec que puc afirmar sense equivocar-me gaire que, si
llegeixes aquest article del Des del Nord (i no només pel fet
de ser sòcia o soci dels Lluïsos de Gràcia), et pots considerar una privilegiada/un privilegiat.
Per què?
Per un pur i simple atzar: has nascut en un entorn que et
permet viure amb unes comoditats i tenir fins i tot la possibilitat de millorar-les, amb un nivell de vida –tan educativa
com social– d’una certa qualitat (cada cop amb més dificultats, això és cert: refotuda crisi!). Però em sembla que
hem de ser conscients que ben a prop nostre hi ha persones que viuen en unes condicions molt i molt precàries. I
no només per un problema estrictament econòmic sinó
per la manca d’afecte que, per una circumstància o altra,
aquestes pateixen en el seu entorn més proper.
Aquest és el cas d’en Mike (o Maic), que té 8 anys i viu al
Raval de Barcelona, que va a l’escola quan no s’ha d’ocupar del seu germà petit (que a més de petit no està gaire
bé) i que, entre altres coses, cada nit del món espera
–neguitós– que la seva mare torni a casa del bracet del
pare perfecte per a ell.
La petita (i tendra i colpidora) història d’en Mike la podreu
llegir en el llibre que la Tina Vallès (traductora, correctora,
escriptora i mare de dues nenes bessones) acaba de publicar a l’editorial Baula de Barcelona. El títol del llibre és
Maic i voldria recomanar-te que –si “m’has llegit” fins
aquí–, facis tots els possibles per aconseguir-ne un exemplar. Jo no em cansaré de recomanar-lo aquí i on sigui, per
escrit o “en directe”...
Tinc molts motius per sentir-me una privilegiada, però em
refermo en aquesta condició després d’haver conegut en
Maic, després d’haver plorat en algun moment quan el llegia i d’haver-me entusiasmat amb cadascuna de les seves
86 pàgines: és un veritable privilegi haver llegit aquest llibre, que m’ha arribat al cor.

Per Joan LIZANDRA

Per Jordi CASSO

Mentre
hi hagi burros…

Som prou
demòcrates?

F

questa és una pregunta que és bo fer-nos-la sovint.
Ara tenim una bona ocasió per prendre el pols al
nostre nivell real de cultura democràtica.
Aquests darrers mesos hi ha hagut un munt d’opinions davant la Consulta Popular sobre la Independència.
Força opinions són a favor de celebrar aquest tipus de consultes sobre qüestions de certa importància, opinions favorables, amb diferents matisos segons els criteris personals i
que, em sembla, passarien perfectament com a compatibles
amb una respectuosa llibertat d’opinió.

a anys jo era dels qui creien que la qualitat té un
preu, i que és millor “comprar bo i car, i poques vegades”, que “dolent i barat, però sovint”... Aplicant-ho al
món de la roba, en els meus inicis al món laboral em
van faltar cames per omplir l’armari de polos i jerseis d’una
marca molt coneguda... Gairebé vaig creure que la seva roba
era tan bona, que fins i tot els àcars s’ho rumiaven dues
vegades a l’hora de cruspir-se-la, probablement intimidats
pel seu distintiu...
Amb el pas del temps, però, em vaig començar a sentir incòmode, i molt, duent aquella roba, perquè el seu “distintiu
antiàcars” projectava una imatge de mi que no tenia res a
veure amb la persona senzilla que sóc.... Això, i el fet de pensar que la seva “teòrica superior qualitat” –teòrica, ja que els
seus jerseis, a la llarga, també “feien boletes”...– tampoc no
en justificava els preus abusius, em van fer decidir a regalarla, tota. Bé, tota no, ja que les peces que m’havien regalat, pel
seu valor sentimental, les vaig conservar, amb la condició,
això sí, que es deixessin descosir el distintiu, una negociació
molt dura...
De fet, la decisió també la vaig prendre sota la influència de
la conversa amb un amic que em va dir que a un amic seu
que treballa a l’empresa distribuïdora d’aquesta marca, com
a treballador, les bufandes li costen només 4 euros, mentre
que a les botigues les venen a uns 90...
Llegenda urbana o no... fins aquí hem arribat! Segurament
cada dia em deixo prendre el pèl més del que m’imagino,
però gràcies, sobretot, al context de crisi en què ens trobem,
sense ser cap garrepa, ni molt menys, m’he adonat del valor
de cada cèntim que guanyo, fins al punt que considero una
indecència alimentar les arques dels qui, proclamant-se
ambaixadors d’una qualitat superior, l’únic que fan és, directament, insultar-nos...
Però no només jo, m’he deixat insultar, en aquesta vida. De fet,
es pot dir que, diàriament, també es deixen insultar tots
aquells qui duen el seu cotxe a fer la revisió anual a qualsevol
dels tallers oficials d’un conegut grup automobilístic, i un cop
allà, s’adonen que per a cotxes mecànicament idèntics els preu
de l’hora del taller, i per tant, el de les revisions i el manteniment del vehicle en general, és més car quan es tracta d’un
model de la marca més prestigiosa del grup, només pel fet de
“pagar la marca”... Podria citar més exemples, però... calen?
És ben bé que, tal com diu el proverbi, mentre hi hagi
burros... anirem a dalt de cavall...

A

Però n’hi ha d’altres que probablement no passarien el control de qualitat democràtica, sobretot si vénen de partits que
es consideren democràtics.
Una d’aquestes opinions es manifesta contrària a la consulta
perquè no s’ajusta a la legalitat vigent. Curiosa manera d’entendre la democràcia (literalment el govern del demos, del
poble) trobant malament que es consulti l’opinió del demos.
Una altra opinió contrària és per no estar a favor de la independència. Deu ser una magnífica expressió de respecte
democràtic no voler que es pregunti l’opinió sobre un tema
del que s’està en contra...
El ventall és tan ampli com interessant perquè fins i tot hi ha
els que hi estan en contra perquè creuen que hi ha altres
projectes polítics millors: el seu. Bona expressió democràtica,
que tampoc no passaria el test.
Jo creia que es tractava d’una consulta popular a la qual es
podies respondre amb bon esperit democràtic: amb un sí,
amb un no o fins i tot amb l’abstenció, segons s’hi estigués a
favor o en contra. I que aquesta consulta ens donaria informació sobre una qüestió important.
La democràcia, com totes les coses realment importants en la
vida dels humans, no és gens fàcil. Es tracta de creure ben
de cor que ni jo ni ningú té pas tota la raó ni tota la veritat.
Es tracta de saber respectar les idees contràries a la meva i
es tracta de saber-les confrontar civilitzadament. Es tracta de
ser capaç d’evolucionar, sense deixar el nucli bàsic de les
pròpies conviccions, creient de debò que no ens podem quedar instal·lats en una errònia possessió absoluta de la veritat.
I en un tema tan important i no pas senzill, els creients hem
de saber col·laborar lleialment amb els nostres germans,
sovint tan diferents de pensament, però tan propers davant
del Pare de tots, ben convençuts que tots podem aprendre i
ensenyar.
27

Per Carles SALAT

Crònica
de Gràcia
CRÒNICA DE GRÀCIA

El neonazi Pedro Varela, a la
presó

CG
Detencions, reclamacions dels veïns,
publicacions, referèndums, festes...
Gràcia té de tot.

El neonazi Pedro Varela, condemnat
per un delicte de difusió d'idees genocides, ha ingressat a la presó. El propietari de la Llibreria Europa, al barri de
Gràcia de Barcelona, s'ha presentat al
centre penitenciari on complirà la sentència després d'haver rebut l'ordre
d'ingrés el passat 3 de desembre.
El tribunal va absoldre el llibreter del
delicte de discriminació per ideologia,
raça i orientació sexual, però va mantenir l'acusació d'enaltiment del genocidi, per la qual finalment va ser condemnat. La nova sentència assenyala
que des de fa quatre anys la llibreria
Europa ven llibres que “enalteixen i
justifiquen” el genocidi nazi contra el
poble jueu.
Tres consellers de CiU a Gràcia han
estat nomenats alts càrrecs del Govern
de la Generalitat presidit per Artur
Mas.

El ‘pinyol gracienc’ d’Artur Mas
Víctor Cullell, president de CDC a Gràcia, ha estat nomenat cap de Relacions
Institucionals del president. Es converteix, així, en un dels polítics de màxima
confiança d'Artur Mas.

“El cap de setmana de recollida de vot anticipat organitzat
per Gràcia Decideix ha estat
un èxit. Una gran coordinació
i més de 400 voluntaris ho
han fet possible”
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Per la seva banda, Francesc Gambús
serà el cap de Gabinet del Departament de Governació, Relacions Institucionals i Vicepresidència que dirigeix
la democristiana Joana Ortega.
Gambús és militant d'Unió Democràtica de Catalunya, partit que assumeix
en la persona de Joana Ortega el
Departament de Governació, Relacions
institucionals, tot i que de fet es tracta
de la vicepresidència de la Generalitat,
fins ara ocupada pel republicà Josep
Lluís Carod Rovira.

Finalment Esther Padró, consellera de
CiU a Gràcia responsable de temes de
joventut, serà a partit d'ara la cap de
Gabinet del conseller de Benestar
Social i Família, Josep Lluís Cleries, i
Jordi Moreso, estarà en l’àmbit de
comunicació del Govern.

El Coll: Pessebre contra el tancament del Parc Güell
La parròquia Mare Déu del Coll en
col·laboració amb l’ Associació de Veïns
Coll-Vallcarca i la coordinadora d'entitats Parc Güell van fer aquest Nadal un
pessebre reivindicatiu contra “el tancament encobert de l'ajuntament al Parc
Güell”.
Segons van dir els organitzadors del
pessebre dins del pessebre es podia
veure la reivindicació perquè el Parc
no es tanqui . També es va poder veure
a l’església del Coll una maqueta a
escala del Parc Güell i de les tanques o
reixes que l'Ajuntament comença a
col·locar per tancar el Parc.

Barcelona Decideix escombra a
Gràcia
En un intens cap de setmana, a la
marató de vot de les 24h de Gràcia, hi
van votar un 33,57% dels veïns. La participació dissabte a les 14h ascendia a
un 10%, a la matinada havia superat el
20%, i la resta es va anar acumulant
fins a les 18h al vespre a l’hora de tancar les urnes. Aquestes dades són valorades com un èxit sense pal·liatius per
l’organització, tenint en consideració la
tònica de participació en altres poblacions grans, i el fet que la consulta s’està celebrant a la capital de Catalunya,
que és a molta distància la ciutat amb
més habitants del país.
Joan Lafarga celebra l’èxit de la iniciativa de Gràcia Decideix: “Ha estat un
èxit. La tasca organitzativa d'Àlex López

i de Carla Carbonell al front de gairebé
quatre-cents voluntaris ens ha portat la
democràcia arran de terra.”

Un soci de Lluïsos guanya el
concurs del cartell de Sant Medir
2011
Joan Serra, veí de Gràcia i vinculat als
Lluïsos de Gràcia, ha guanyat el concurs del cartell de Sant Medir 2011.

recordatori que
potser ja no es
porta en èpoques tecnològicament molt
canviants. El
lema amb què es
va presentar era
"memoria no
usb".

Serra no és un professional del disseny
i s'ha presentat al concurs com un aficionat.

Joan Lafarga fa
Albert Musons
alcalde de Gràcia en la seva
primera novel·la

Joan Serra ha manifestat que ha volgut
representar un tipus de memòria o

Albert Musons, alcalde de Gràcia.
Aquesta és la premissa fonamental de

la primera novel·la de
Joan Lafarga, geògraf,
màxim expert en el
nomenclàtor gracienc,
i que fins ara havia
limitat la seva activitat
intel·lectual al camp
dels articles periodístics, l’assaig o la història.
Lafarga acompleix,
en la ficció, el somni polític del desaparegut Albert Musons. El converteix
en la màxima autoritat de Gràcia, i va
més enllà: no el fa simplement regidor,
sinó alcalde de la Vila.
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La gènesi de la idea va sortir el primer
dia de novembre de 2008, en el
cementiri de Sant Gervasi, just en el
moment en què el fèretre amb les despulles d’Albert Musons era dipositat en
un nínxol d’aquest cementiri. Lafarga
va ser un dels pocs que, després de l’ofici de difunts, es va atansar a fer el
darrer comiat a l’amic. I va ser en
aquell precís moment en què va sorgir
la idea: fer una novel·la en què l’Albert
en fos el protagonista absolut, i a més
ho fos amb tots els honors.

El conseller Ferran Mascarell
garanteix el futur del
Tradicionarius
El festival folk Tradicionarius seguirà
sent “estratègic” per al Departament de
Cultura del qual Ferran Mascarell és el
conseller. Així ho va anunciar el número dos i secretari general de la conselleria, Xavier Solà.
El mateix Mascarell va parlar per telèfon amb el director del festival, Jordi
Fàbregas, per garantir-li la continuïtat
al màxim nivell del Tradicionarius, que
precisament aquest any acaba el conveni vigent fins ara.
Solà, en la roda de premsa de presentació de la 24a edició del Tradicionarius
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va declarar que “per al Govern de la
Generalitat, aquest festival seguirà
essent estratègic, perquè és un referent
nacional. A més, l’actual Govern té la
voluntat d’internacionalitzar la nostra
cultura, amb un reforç de la nostra presència al món”.

La Guàrdia Urbana desallotja
una seixantena de joves de la
Plataforma d’Entitats Juvenils
La Guàrdia Urbana va desplegar en la
matinada del 30 de març una potent
acció policial a la plaça de la Vila. L’objectiu era desallotjar una seixantena de
joves de la Plataforma d’Entitats Juvenils
de Gràcia.
Els joves pertanyien a esplais i caus graciencs. Segons fonts dels concentrats, la
Guàrdia Urbana va fer un desplegament
policial espectacular, amb vuit furgonetes i desenes d’agents. Els joves van mantenir en tot moment una actitud passiva,
i van ser expulsats de la plaça a pes de
braços dels policies.
El dilluns anterior els joves havien plantat tendes de campanya a la plaça de la
Vila, en contra de la privatització de l’Espai Jove La Fontana. Però a la mitjanit ja
les havien desmuntades per indicació
policial, i romanien a terra, a la plaça.

