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iuen que el vuitanta per cent del
temps d’un gerent el passes resolent
temes, contestant correus electrònics i responent el telèfon, reunint-te amb un i
amb l’altre, repartint tasques i tapant forats.
Que tenim poc temps per asseure’ns a reflexionar sobre el futur de l’entitat.
Aquesta realitat és certa. Però no del tot. La funció d’un gerent és tenir
sempre present quins són els objectius que l’Assemblea i la Junta han
definit a curt i mitjà termini per a l’entitat. Per a Lluïsos. I posar-hi
cognoms. És a dir, determinar accions que permetin assolir aquests
objectius. I assegurar-se que s’assoleixen. I aquests objectius els tenim
sempre al cap. Sempre.
Diuen que tots els camins porten a Lluïsos. N’hi ha de curts i n’hi ha de
llargs. En el trajecte, hi ha moments de soledat i moments de festa.
Camins de pedra i pendents asfaltades. Hi trobes companys de viatge,
però també moments de pluja. Aprens i aportes. Però en definitiva tot
el recorregut et du a un únic destí: Lluïsos.

Dipòsit legal: B-42.670.89
Revista editada en paper
100% reciclat.
“Els articles publicats al Des del Nord
expressen solament l’opinió dels seus
autors, que no té perquè ser compartida per la revista”.
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Edita:

Col·labora:

Sempre he dit que els gerents de les entitats som la veu, l’instrument
dels seus socis i la seva junta per arribar allà on volen. El paper de la
junta és pensar en el futur de l’entitat. I la tasca del gerent ha de ser la
de desplegar una estratègia per arribar-hi.
Iniciem un nou curs, el 2013-14, amb ganes d’assolir tots els vostres reptes. De respondre tots els vostres desitjos i de fer-ho amb tots vosaltres i
sobretot amb un equip que treballa, dia a dia, per aquesta entitat.

Marta Buch i Parés
Gerent dels Lluïsos
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Per Redacció

Què ha fet
la junta?

LLUÏSOS DE GRÀCIA

LA JUNTA

LJ
Tenim l’esperança
que la "gota malaia"
dels Lluïsos acabi
donant fruit i
puguem aconseguir
dur a terme el projecte de reforma. Per
això la Junta estem
fent mans i mànigues.
Aquí us en fem un
resum.

A

quests darrers mesos la Junta hem
fet peregrinació per totes les administracions i institucions que hi ha
hagut i que hi haurà, fent de comerciants
del Projecte Lluïsos. L’objectiu era clar:
aconseguir suports pel projecte i, sobretot,
calerons. I malgrat que n’hem sortit amb
les butxaques buides, tenim l’esperança
que s’omplin aviat, perquè la nostra “gota
malaia” ben segur que dóna fruit.
A finals de juliol vam anar al Parlament, on
ens esperava Núria de Gispert, la presidenta. Vam conversar sobre l’entitat i l’associacionisme i entre presidents van compartir la
pena de ser “presidents però no poder
manar massa”.
Durant el darrer trimestre de curs ens van
visitar a casa nostra Àngels Ponsa, diputada
per CIU i portaveu de la Comissió de Cultura; per l’Ajuntament, Jordi Martí, cap del
PSC, Alberto Fernández Díaz, del PP, (que
va dir que “nosaltres atenem a tothom,
tinguin o no estelada al balcó” –aquell dia
l’havíem netejat a consciència!–); Ricard
Gomà , d’ICV, i Jordi Portabella, d’ERC, que
va necessitar del nostre eficient Wi-Fi per fer
una conferència des de Lluïsos amb en
Junqueras.
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Com veieu, a casa nostra hi ha vingut
tothom i hi passen moltes coses. Algunes ni
les sabem, ni les sabrem mai. Altres se
saben molts anys després. Com, per exemple, que un alt càrrec de Presidència, de qui
no direm el nom, va fer les seves primeres
manetes al Teatre de Lluïsos! No ens va
voler dir qui era l’afortunada...
I hem visitat Ferran Mascarell, conseller de
Cultura; Lluís Puig, director del CCPTC; Toni
Reig, director de Joventut; Jaume Ciurana,
tinent d’alcalde de Cultura; Maite Fandos,
tinenta d’alcalde d’Esports i regidora de
Gràcia; Xavier Olivella, gerent de l’Institut
del Paisatge Urbà; Marta Clari, gerent de
l’ICUB; Antoni Matabosch, delegat diocesà
d’Economia de l’Arquebisbat; Antoni Picó,
diputat de CiU per Barcelona a Madrid, i
Antoni Font, vicesecretari general d’Unió.
Bé, tot un seguit de visites que esperem
que arribin a bon port. De fet, en part, ja hi
han arribat: Lluïsos és conegut i reconegut
tant a Barcelona com a Catalunya.
Està bé, oi?

ESCOLA DE TENNIS TAULA

SINERA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Temporada SINERA
apassionant en fa 45!

COR GREGAL

Tardor
de 2013

S
L

’Escola de Tennis Taula comença la
seva temporada més apassionant.
Nascuda el 2008, ha anat creixent
any rere any fins aconseguir ser un dels
clubs amb més equips federats de Catalunya.
La temporada passada va finalitzar amb la
celebració del tradicional Torneig de Sant
Lluís, amb un èxit sense precedents tant pel
nombre de participants com pel nivell assolit.
D’altra banda, els cinc equips que competeixen en lligues federades van tenir una
gran actuació, van pujar de categoria.
Això i la incorporació de nous jugadors, ha
fet que l’Escola de Tennis Taula pugui tenir
equips en totes les categories catalanes,
des de preferent fins a tercera provincial;
a més, s’han creat un equip de veterans de
més de 40 anys.
També hem estat presents en el circuit
promeses i als campionats escolars de
Catalunya. Hem jugat la Lluïsos League,
una lliga de tot l’any de caràcter intern que
ha debutat amb gran èxit.
Aquest any que comença serà sens dubte
molt apassionant; cada dia hi ha molta
gent als Lluïsos entrenant per millorar i
sobretot per passar una bona estona practicant aquest esport en un ambient molt sa
i agradable.

S

í! 2014. Serà un any ben especial,
un any de festa... i és que celebrem
el 45è aniversari de la nostra Coral

Sinera!

Tots, els més de quaranta cantaires que
formem part del cor, estem molt engrescats
i volem fer festa grossa i celebrar-ho al
complet! Concerts diversos, un viatge sonat
i una diada en família són activitats que no
faltaran al nostre programa. I el més important de tot: ho volem celebrar amb tots
vosaltres! (ja us anirem informant...)
I és que aquest trimestre hem començat
molt animats. Vàrem estrenar el setembre
amb un cap de setmana a Arenys de Mar,
la vila que dóna nom a la nostra coral. Fou
un retrobament intens i alhora molt productiu, ja que vam preparar el repertori de
cançó catalana pel concert al Festival Internacional Corearte, que es va celebrar el mes
d’octubre a Barcelona, juntament amb
altres cors de Mèxic i Brasil de destacada
trajectòria.
I com cada any us oferirem el tradicional
Concert de Nadal amb El Virolet i el majestuós Cant de la Sibil·la, que interpretem a
Santa Maria del Mar el 24 de desembre a
mitjanit... no podeu faltar-hi!

A

l Cor Gregal encetem un nou curs
amb renovades forces i ganes de
consolidar el nostre cor com a
opció de cant coral dins de Lluïsos. Entre
els objectius del curs s’inclou augmentar el
nombre de cantaires, amb especial èmfasi
en els homes, tant tenors com baixos.
Tenim algunes noves incorporacions al
començament de curs i en volem afegir
algunes més. Per aquest motiu, a principis
d’octubre hem celebrat “el dia de l’amic”,
que ha estat un èxit de convocatòria i que
ara esperem que es tradueixi en resultats
tangibles. Si coneixeu persones que puguin
encaixar en el perfil del Cor Gregal, us estarem agraïts si les adreceu perquè contactin
amb nosaltres.
Aquest trimestre presentarem en concert el
Glòria de Vivaldi, complementat amb peces
del Messies de Händel. Compartirem escenari amb la Coral de Sant Joan de Déu i la
de la Facultat de Psicologia, acompanyats
per l’orquestra Camerata Bacasis, i alguns
solistes encara per determinar. Això serà
pels volts de Nadal. Apunteu que la cita és el
14 de desembre a l’església de la Bonanova,
a les 21 h. A la web de Lluïsos hi trobareu els
detalls per aconseguir entrades.
Us hi esperem.

Un any més, tornarà a ser un plaer formar
part d’aquesta escola.
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GRUP NES

VADEGOSPEL

EL VIROLET

H

A

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

Sant
Primer
tornem-hi!! aniversari!

Canta
la història
de Catalunya

a passat l’estiu i comença un
nou curs. Estem il·lusionats per
tot el que ens espera al 2014:
per una banda, tenim ganes que comencin
les obres dels Lluïsos per poder gaudir d’unes instal·lacions que garanteixin el futur de
l’entitat i estiguin adaptades per tots, per
l’altra, que Catalunya avanci cap a la independència. Seguirem l’evolució d’ambdues
fites de molt a prop, aportant el que estigui
a les nostres mans perquè s’assoleixin el
més aviat possible.
I mentrestant, al Grup NES, seguirem organitzant excursions a la muntanya i passejades per la ciutat, anant al cinema i al teatre, celebrant festes, i trobant-nos cada
divendres per passar una bona estona
plegats, tot xerrant i fent plans pel futur
que, tot i que està ple de reptes, ens resulta
d’allò més estimulant.

G

ràcies a totes les persones que
formen el grup i a totes les que
van iniciar aquest projecte, i a la
tasca continuada i tossuda del dia a dia,
s’ha conservat l’esperit amb el que es va
fundar: una història de música i amistat,
un relat protagonitzat per persones que
estimen el cant i gaudeixen de cantar en
companyia.
El col·lectiu de cantaires és divers en molts
aspectes: edats, gustos musicals, coneixements musicals... i tots han de veure
recompensats els seus esforços i les hores
de dedicació.
Els assajos no són només un àmbit d’esbarjo i de trobada d’amics; les nostres actuacions són hereves i difusores de la cultura i
del patrimoni coral del nostre país i d’arreu
del món.
Això comporta que el treball ha de ser
acurat i exigent; cal mirar sempre de pujar
el llistó. Cal il·lusió, responsabilitat i ganes
de treballar, però també confiança en
nosaltres mateixos.
A totes les persones que han fet que Vadegospel sigui una realitat, enhorabona! I a
totes les que ben segur continuaran aquest
projecte molts anys més, endavant!
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quest curs El Virolet ha començat
amb un projecte especial: la cantata Història de Catalunya amb
cançons, d’Antoni Ros-Marbà. A finals de
curs passat, la coral Els Follets de Ripoll ens
va convidar a participar-hi i ens hi vam
apuntar! El concert seria el 20 d’octubre i
això volia dir començar els assaigs abans de
l’habitual per tal de poder treballar l’obra
adequadament.
Per aquest motiu, enguany els mitjans i
grans han començat els assaigs a principis
de setembre, i a més hem obert aquest
projecte a infants que no siguin d’El Virolet
però que els faci il·lusió participar-hi.
El concert, en el marc de la capitalitat de la
cultura catalana (Ripoll 2013), ha tingut lloc
al Monestir de Santa Maria de Ripoll i hi
han participat uns 250 cantaires!
No volem avançar totes les activitats previstes per a aquest curs, però us en donem
algunes pistes: colònies, nadales, gent
gran, El petit príncep, La Sènia...

VENT DEL NORD

CANTIGA

Lectura de la Coral Cantiga per al
cantaire David Gràcia el dia del
seu funeral.

Per l’Alsàcia Estimat
i la Lorraine David
Senyor, ensenya’m que la meva vida té un
final, i que té un destí.
Ho seguirem cercant en la mateixa música
de compositors genials, com en Brahms.
Tal com són clarividents en la música ho són
en entendre el sentit de la vida?
Tant de bo...
...tant de bo ens tornem a veure –com afirma
la soprano. [Wieder sehen, wieder sehen...]

A

quest estiu la Coral Vent del Nord
ha anat a cantar a terres alsacianes.

Ens vàrem instal·lar a Haselbourg, un poblet
situat a l’extrem nord-oriental de França,
tocant a Alemanya.
Des d’allà, cada dia sortíem a recórrer els
pobles de la regió: Dabo, la Petite-Pierre,
el Castell de Haut Koenigsburg… Tots ells
plens de flors, de restes medievals i de
cases amb entramats de fusta.
Els trajectes els fèiem vorejant els atapeïts
boscos de faigs i d’avets dels Vosges. Més
cap a la plana ens trobàvem amb grans
extensions de vinya (oh! El vi alsacià…!)
Vàrem fer una visita especial a Strasbourg,
ciutat antiga i moderna alhora, a Nancy
(capital de La Lorraine) i a Colmar
(“la petite Venise”).
Però entremig de tant moviment, els nostres directors, el Xavier Folch i el Georg
Steurer no deixaven passar els assajos per
tal de preparar els concerts que vam fer a
Saverne (Alsàcia) i a Dabo (Lorraine).
El balanç del viatge no podia ser millor: els
concerts havien anat molt bé, havíem descobert un país bonic i interessant i la convivència entre tots nosaltres havia estat molt
positiva. Segur que tot plegat servirà per
encarar el nou curs de Vent del Nord amb
empenta i il·lusió.
Montse Altarriba

D

ivendres no vàrem poder fer el
concert. Ens hauria agradat dedicar-te’l però no ens hi vàrem veure amb cor. Sabem que les paraules queden
molt curtes per explicar-te el que sentim.
Avui ho provarem, entre els teus, amb la
música que tant t’estimes, amb algunes de
les peces que hauríem cantat.
Bleib bei, uns! [Queda’t entre nosaltres!]
La Carme ja ens ha dit que és un dels teus
motets preferits. Va tenir un bon dia el
Joseph el 9 de març del 1855 quan la va
compondre. Com tu quan vas escriure la
Nadala, que avui cantarà la Genciana.
I si algú t’hagués entretingut en sortint de
l’assaig? –Queda’t, fem una cervesa que
aquest any gairebé no ho hem fet...
Oh vos omnes...
Si hi ha dolor, aquest és el meu dolor.

Lux eterna
El Pep ens deia dijous que no acabàvem de
sortir-nos-en amb la peça del Fernando Moruja; potser perquè són poques notes no ens
l’acabem de creure; malgrat la història de la
peça i de l’anècdota que ens explicà el Pep,
quan cantant aquesta obra, després de també, l’absurda mort del Fernando, a l’Argentina, es va fer la llum, en un dia totalment
ennuvolat.

Irish blessing
Divendres el Pep ens deia com de content
havies estat de tornar a cantar el motet de
Bach, a l’assaig de dijous.
Potser habitualment no hi fem esment, però
tothom recordava les paraules que vàrem
creuar amb tu, de com volies escoltar el Tota
pulchra des de la porta, de la teva constant
atenció...

Com ho explica Tomàs Luís de Victòria! Com
ho descriu la música de Pau Casals amb les
progressions al punt àlgid de l’obra. Al final
una mica de llum amb l’acord de do major,
amb aquella tercera que ens toca als barítons
i que no sempre sabem fer sortir...

Al final de l’assaig vàrem decidir, a darrera
hora, incloure l’Irish blessing com a bis del
concert. Una decisió, que normalment no té
cap transcendència, avui té tot un altre sentit.

Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch
wieder sehen. [Ara esteu tristos, però jo us
tornaré a veure].
Com ens agrada el número de la soprano del
Rèquiem alemany!

Fes que els nostres camins es tornin a trobar
Fes que el vent bufi sempre a la teva esquena
Fes que al sol il·lumini càlid el teu rostre,
i que la pluja caigui suaument en els teus camps.
I fins que ens tornem a trobar,
ens tornem a trobar,
fes que Déu,
Déu t’aculli al palmell de la seva mà.

Ich will euch trösten, responem.
Ara se’ns fa difícil trobar el consol i trobar-hi
un sentit, com demana el baix en el número 3.

No podem desitjar res més.

Cantem per tu, David. Canta amb nosaltres.
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ESPLAI GMM

BÀSQUET

El torneig
Vila de
Gràcia

Fem
75 anys

Per què fem
bàsquet
a Lluïsos?

F

A

LLUÏSOS DE GRÀCIA

SECCIONS DE LA CASA

TENNIS TAULA

a més de 20 anys que les entitats
de Gràcia que i jugàvem a Tennis
taula, vam començar a realitzar el
torneig de barri. Des de bon principi, es va
convocar abans de l’inici de la lliga, per tant
durant el mes de setembre, i es va pactar
que cada any se celebraria un cop a cada
entitat.
Actualment seguim fent-ho de manera
molt emotiva i competitiva en les quatre
entitats veïnes: el Centre, el Cercle, Ariel i
els Lluïsos. Fins ara el nom del torneig era
la Vila de Gràcia i des d’aquest any s’hi
afegeix memorial Àngel Sacristán.
En l’última edició es va celebrar al Cercle i
cada club presentava dos equips, classificats
en dues categories A i B.
Aquest any va quedar campió l’equip Ariel
en la categoria A, i el Centre en la B.
Els Lluïsos vam quedar sotscampions en la
categoria A al perdre a la final amb l’Ariel
per un ajustat 4 a 3.
En la categoria B els Lluïsos vam quedar
tercers.

l GMM el curs arrenca amb més
il·lusió que mai. I és que no es
tracta d’un curs qualsevol, sinó
que aquest any 2014, el nostre esplai farà
75 anys! Aquesta celebració tan important
l’encarem amb nous monitors i monitores
que s’afegeixen a l’equip amb moltíssimes
ganes i motivació. Ja es va veure a la primera Tancada que vam fer per preparar el
curs; ens va faltar temps per poder parlar
tots els temes i per debatre totes les propostes que portàvem.
Dia a dia ens fem grans, però mai ens faltarà la voluntat de progressar i treballar de
valent per dur a terme la nostra tasca educativa de la millor manera possible, emancipant persones. I quina situació millor per
reivindicar-nos que en el moment de complir tres quarts de segle? Aquest any serà
inoblidable!
Això sí, així com celebrem la incorporació
de noves cares a l’equip, no podem deixar
de recordar amb certa melangia els monitors i monitores que ens deixen. Després de
molts o pocs anys, la seva petjada a l’esplai
durarà per sempre.

P

robablement tots coincidirem: fem
bàsquet a Lluïsos per gaudir. Per
gaudir del bàsquet, de fer un esport
d’equip i de formar part d’un col·lectiu amb
el que ens sentim a gust. Però més enllà
d’això, vull explicar quins dos grans objectius
esportius perseguim.
El primer és que tots els jugadors/es siguin
cada dia millors per poder assolir els objectius esportius que ens marquem. El segon,
que el màxim nombre de jugadors/es puguin
jugar als primers equips de la casa, els
Sèniors A, amb el màxim nivell possible.
Per aconseguir-ho cal tenir clar que la formació està per sobre dels resultats. Guanyar ens
agrada a tots, però seria un error prioritzar la
victòria a la formació. No és que no vulguem
ser competitius, en absolut! Però no ha de
ser la prioritat sinó part de la formació.
Guanyar, igual que perdre, també ajuda a
créixer com a jugador.
L’any passat vam tenir uns descensos que
evidentment ens van entristir. Un d’ells, el
Sènior B masculí que va perdre la categoria
de 2a. Però sabeu què? Dos dels seus jugadors aquest any ja estan jugant alguns
minuts al Sènior A. Igual que en la categoria
femenina: dues jugadores que l’any passat
jugaven al B, estan ja fent-ho al Sènior A.
Això és el més important, el que ens omple
de satisfacció i el que perseguim dia a dia.
Força Lluïsos!
Rafa Román
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Per Èric THÖNY

LLUÏSOS DE GRÀCIA

REFLEXIONS DES DE...

Reflexions des de...
Suïssa

RD
L’Èric és soci dels
Lluïsos des que era
petit. Durant molt
de temps va jugar a
bàsquet i va anar al
cau dels Lluïsos.
Ara fa formatges a
Suïssa.

E

“S’està presentant la muntanya com un producte de
consum per a gent, majoritàriament de ciutat, que
necessita desconnectar o
buscar la quota d’aventura que li manca al seu dia
a dia”.

Sense acabar de treure’n l’entrellat, un
“Hi!” amb accent americà em distreu de les
meves cavil·lacions. Em giro i veig cinc persones carregades amb motxilles en les que
guarden un petit paracaigudes. Són practicants del “Base Jump”, que consisteix en
saltar de penya-segat en penya-segat. “No
és per mi”, penso, i reprenc el meu camí.

stic a 2.500 metres d’altitud, però
no n’acabo d’estar segur.

Segons el mapa m’hauria de trobar sobre
la corba de nivell, al costat d’un llac alpí.
Tinc el llac a tocar i les muntanyes imponents davant meu, amb els seus glaciars i
neus permanents, però no puc deixar de
fixar-me en el telefèric que em passa sobre
el cap. Aquest condueix a un gran restaurant giratori que es troba dalt d’un cim proper. A més, el brunzit intermitent dels helicòpters que sobrevolen el cel blau enterboleixen el meu innocent record de calma
alpina.

Al cap de poc em trobo un ramat de vaques
pasturant tranquil·lament, aparentment
absents de tot el que les envolta. M’aturo
davant d’un cartell que m’indica el camí
que porta al poble, i en diviso les seves
construccions hoteleres, botigues d’esports i
apartaments buits que esperen la temporada d’hivern.

Ja fa temps que els suïssos exploten les
impressionants muntanyes com a destí
turístic internacional amb gran èxit. La gran
majoria dels residents permanents als
pobles de muntanya són ramaders de
vaques, però es tracta d’una ramaderia que
depèn de les subvencions estatals. A més,
els que s’hi dediquen, ho combinen amb
feines de temporada millor remunerades
(als remuntadors d’hivern, a les pistes d’esquí, preparant-les o als hotels i restaurants,
d’assalariats). Com passa a gran part d’Europa, al camp s’està ampliant l’oferta de
serveis en detriment de l’activitat agrària
(de productors a servidors), i conseqüentment s’està presentant la muntanya com
un producte de consum per a gent, majoritàriament de ciutat, que necessita desconnectar o buscar la quota d’aventura que li
manca al seu dia a dia.
Si bé és cert que els pagesos i ramaders
suïssos de muntanya se’n senten orgullosos
de ser-ho, cada vegada depenen més dels
turistes que vénen a passar les vacances.
Però no hem de patir per si les vaques, i els
ramaders amb elles, desapareixeran dels
prats alpins, ja que també es consideren
una atracció turística més.
Com diu un vers d’una cançó: “Pirineu
feréstec, que n’ets de bonic”.
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L’ACUDIT

del soci

Dos amics basc
os, es troben p
el
carrer:
– Ai va Patxi!
Com és que por
tes el
cotxe damunt
l’esquena?
– Ai va Txetxu
... ja m’he torn
at a deixar el
cinturó posat!
Arnau Roura

El

ra

DIGUES LA TEVA!

Nom:
Edat

Aina i Queralp Lope
8 anys

Nom:
Edat

Secció:

Bàsquet

Secció:

iu als Lluïsos?
Quant temps fa que ven
ys
Queralt: Fa dos an
vau començar?
I amb quina activitat
tar a bàsquet
Les dues: Ens vam apun
untar-vos a bàsquet?
Per què vau decidir ap
ília havia jugat molt a
fam
tra
Aina: Perquè la nos
altres també en féssim.
bàsquet i volia que nos
primer any al taller de
I aquest any és el vostre
teatre oi?
Aina: Sí.
ea
cole feia teatre i com qu
Queralt: Una amiga del
.
tar
ens vam voler apun
nosaltres ja ens agradava
tre?
I què feu al taller de tea
entem històries... I moltes
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,
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Aina: Fem activit
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Dani i Tomàs Casadeva
ll
8 anys (Dani) i 6 anys (To
màs)
Agrupament

Quants anys fa que est
eu a Lluïsos?
Dani: Jo porto tres anys
i en Tomàs dos.
Què feu aquí als Lluïso
s?
Dani: Anem al cau i aq
uest any també hem com
ençat
skate.
Tomàs: També anem d’e
xcursió, amb el cau. A
mi
m’agraden les excursion
s de Setmana Santa i la
dels
dos dies.
I què és el que més us
agrada del cau?
Tomàs: Jugar al matac
onills!
I com vau decidir apun
tar-vos també a fer ska
te?
Dani: El primer dia ho
vam voler provar per si
ens
agradava i com que ens
va agradar ens vam apun
tar.
Aleshores, quin és el vos
tre espai preferit de
Lluïsos?
Dani: El pati on fem ska
te!
Tomàs: A mi m’agrada
la plaça del Nord.
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Per Sergi ROVIRA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

ELS PILARS DELS LLUÏSOS

PL

Lluïsos educa
en el lleure

Educar en el lleure
és un oxímoron?
Una contradicció?
El cau i l’esplai
permeten als nens
i nenes que creixin i
aprenguin en un
ambient molt poc
habitual i, alhora,
molt necessari.
Als Lluïsos ho poden
fer des de fa una pila
d’anys!
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– A campaments rentàvem els plats!
– Uix!
– I vam fer Olimpíades!
– Ah!
– La darrera nit no vam dormir!
– Apa!
Una conversa (fictícia) que podrien tenir dos
nens després dels campaments d’estiu.
Però, en què es diferencien els campaments
del cau?
Al cau, a l’esplai o l’escoltisme, com li
vulgueu dir, s’hi troben nens i nenes cada
dissabte, que juguen, canten, s’ho passen
bé. Al llarg de l’any passen moltes hores plegats i comparteixen moltes activitats, però
és més que tot això. Al cau, els nens i nenes
entomen el repte de fer el seu propi projecte. Tant si fan uns trineus com una cançó o

un espectacle, el proposen i el porten a
terme ells!

L’experiència del treball en
equip
Qualsevol d’aquest projectes necessita una
organització, una distribució de tasques,
una preparació de material i aquí hi ha una
de les claus: mentre juguen i fan els seus
projectes aprenen a fer coses plegats, a
treballar en equip.
El treball en equip, no vull descobrir res de
nou, comporta altres conseqüències: han
de ser capaços d’escoltar i saber explicar-se
i, sobretot, han de posar-se d’acord i prendre decisions. Un cop decidit el projecte
(una pel·lícula, un còmic, o qualsevol altre),
és l’hora de la veritat: s’ha de fer.

“Una de les claus és que mentre juguen i fan
els seus projectes aprenen a fer coses plegats,
a terballar en equip.”

“Una altra clau és el compromís:
assumir les pròpies responsabilitats i
assumir-les davant dels altres perquè
saps que si falles, el grup se’n ressent.”

Aquí ve una altra clau: el compromís. Fer-lo vol dir assumir les pròpies
responsabilitats (dur el material que he dit que duria o buscar una informació o preparar un paper de l’obra o...) perquè el projecte tiri endavant, però, a més, cada nen o nena l’assumeix davant dels altres i, si
sap què si falla, el grup se’n ressent.
D’aquesta manera, al cau i a l’esplai neixen projectes que no existeixen
enlloc més, que no passen a casa, ni a l’escola, ni aprenent anglès,
ni fent esport. Al cau i a l’esplai s’hi fa el que es decideix allà mateix. El
cau és diferent perquè esdevé un espai únic on els nens i nenes troben
tots aquests reptes alhora (decidir, organitzar-se, fer-ho).
Els caps o els monitors, ajuden, acompanyen, faciliten, organitzen activitats (un joc, un taller, una visita inesperada o una descoberta) perquè
tot això sigui possible. Per exemple, a l’esplai i al cau no ens donen un
calendari d’activitats preorganitzades (com un casal), perquè els mateixos caps no saben què acabaran fent.

La natura, un entorn poc habitual
Aquestes activitats van alternades amb excursions al llarg del curs que
els permeten jugar i enfortir el grup en espais diferents. Riure, cantar,
córrer amb amics i amigues al mig de la natura, dormir en tendes o
cases, descobrir llocs nous i fer-ho amb amics. Tot són dinàmiques en
què els nens i nenes comparteixen experiències i aprenen plegats.
Això, anant pel país, coneixent llocs, pobles, persones, maneres de fer,
tradicions (ara en diem “coses típiques”), fent noves amistats i descobrint llocs nous. Les excursions permeten caminar per mil i un racons,
pujar muntanyes, creuar boscos, i gaudir d’entorns incomparables per
jugar o cantar o imaginar un projecte nou.

Campaments, l’esclat final del curs
Tots aquests projectes, aquestes estones compartides i aquest construir
plegats, creen una dinàmica que esclata a campaments. Després d’un
curs de compartir dissabtes jugant, imaginant, preparant, organitzant,
aprenent, els campaments reuneixen tots aquests ingredients al llarg
d’uns quants dies.
Els campaments esdevenen uns dies de gran intensitat, de moments
tranquils i d’altres de trepidants. De moltes activitats compartides, de
crear complicitats, d’enfortir amistats, de conèixer els altres i a un
mateix, d’aprendre i ensenyar, de descobrir, provar i passar-ho molt bé.
No en va els campament acaben esdevenint records inesborrables.
Tornant a la conversa del principi, allò que podia semblar poc agradable
acaba esdevenint un moment per parlar amb un amic o la possibilitat
d’inventar un joc nou. El cau i l’esplai permeten als nens i nenes que
creixin i aprenguin en un ambient molt poc habitual i, alhora, molt
necessari.

L’hàbit del compromís
Tot plegat parlàvem de treballar en equip, tenir iniciativa,
prendre decisions, responsabilitzar-se, comprometre’s; qui
gosaria dir que això no és un gran aprenentatge per la vida?
També podríem dir-ne ser emprenedor, un concepte tan de
moda avui!. I el millor de tot és que no ho sembla i continuem pensant que van a l’esplai o al cau a passar-ho bé.
I és veritat.
Ho hem dit moltes vegades, però ho hem de recordar:
l’educació en el lleure aporta l’experiència del compromís i
la construcció col·lectiva, és una escola de ciutadania.
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FEM BULLIR L’OLLA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

BO
Preguntem:
Què t’aporta ser
soci/a dels Lluïsos?
I què creus que
Lluïsos aporta al
barri?

Per Anna HORTAL
Vocal de la Junta Directiva

Per Albert BENNASSAR
Dirigent de Sotacabina Teatre

L

iuen que la majoria de “superherois” amaguen la seva identitat.
Tenen una vida més o menys
normal, però en el moment que es calcen
la màscara, apareix el seu autèntic “jo” i
comencen a fer allò que els apassiona.

luïsos m’aporta poder compartir
amb moltes persones el goig de
viure! Per mi, ser soci de Lluïsos és
una sort. M’aporta companys, amics, joves
i grans, activitats, esports, lleure, discussió, obertura, coneixement, creixement,
valors, il·lusió... M’aporta l’equilibri de pertinença a un lloc, a un barri, a un país
amb la possibilitat de participar-hi i d’implicar-m’hi. I m’aporta, també, la possibilitat de ser transmissora del miracle de la
roda de la vida, per poder donar continuïtat a seva història, iniciada pels nostres
besavis, avis, pares, i poder transmetre-la
als nostres fills i nets.
Lluïsos aporta vida, cultura, cohesió i valors
al barri. Lluïsos ofereix al barri un punt de
trobada on pots fer amics, on pots créixer
en valors, on pots participar en molts aspectes de la vida social, on pots comprometre’t
amb el barri i amb el país. Lluïsos és un
puntal en la història i el creixement del nostre barri i li dóna, i li ha donat, un toc humà
en valors al barri.
Lluïsos aporta el poder de compartir amb
moltes persones el goig de viure.
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D

Arribat aquest punt, crec que és moment
de fer una confessió: des de fa un temps a
mi em passa el mateix. Si. Ho reconec.
Porto una doble vida.
Durant el dia pertanyo a aquesta tribu urbana que es coneix com a “L’individu Standard”. Visc a Barcelona, treballo de nou a
cinc en una oficina i cada tarda quan arribo
a casa de treballar, trec el gos. Els caps de
setmana toca dinar amb els sogres (un si i
un no, no cal abusar) i de tant en tant fem
algun viatget amb la dona.
Però quan arriba el vespre, em transformo.
Vaig a Lluïsos i apareix el meu àlter ego. Em
transformo en “ACTOR”. Bé, en actor amateur, vaja, però actor al cap i a la fi. I és
això el que fa gran a Lluïsos.
És igual qui siguis en la teva rutina diària,
un cop arribes a la plaça del Nord, pots ser
realment qui vulguis ser.

Per Joan FRANCI
Pioner de l’Agrupament

D

oncs sóc soci de Lluïsos des que
tinc 6 anys. Em van apuntar a
l’Agrupament Escolta i, em volia
esborrar però per sort no em van deixar,
ara estic molt content i he fet molts bons
amics. Tot i que de vegades fa una mica de
mandra, m’agrada trobar-me amb els
amics cada dissabte al Cau i fer excursions i
campaments amb ells.
Crec que és un espai de trobada per a molta
gent que fa coses ben diferents. Jo vaig al
Cau, però quan era més petit anava al teatre i sé que m’agradava. Molts dels meus
amics, caps, i una germana meva, juguen o
han jugat a l’equip de bàsquet i jo he anat a
veure-hi molts partits.
També sé que és un espai on algunes persones que destaquen per algun motiu es troben sopant i expliquen les seves experiències. Jo, el curs passat, vaig anar a un d’aquests sopars-tertúlia en el que la meva
germana Carla explicava la seva experiència
com a nedadora paralímpica.

Per Antònia ALCALDE
Dirigent del Grup NES

P

er a mi Lluïsos de Gràcia és el
lloc on em trobo amb els amics,
on gaudeixo del meu temps
d’esbarjo, planifico els meus viatges i
faig moltes celebracions al llarg de l’any.
És un lloc on m’hi trobo a gust, gairebé
com a casa. Aquí hi passo moltes estones, amb els col·legues del Grup NES,
com a usuària del Banc del Temps i, des
de fa poc, com a membre de la coral
Vent del Nord. Aquí vinc a parlar, cantar,
ballar, jugar, riure i a passar-m’ho bé
sempre.
Lluïsos és un lloc important dins del barri
de Gràcia doncs, des de fa molt anys,
han contribuït a preservar la nostra cultura, el nostre idioma i les nostres creences, on tothom hi té cabuda perquè hi
ha activitats per a totes les edats i tots
els gustos.

Josefina Altés Campá
Ser sòcia de Lluïsos és formar part d'una gran família que estima el nostre país
i no se’n amaga.
Cristina Galofré
Lluïsos m’aporta orgull d’entitat, saber que el meu fill està en bones mans,
contribuir a la cultura i al país des de Lluïsos formant-ne part,
fomentar l’esport i, sobretot, saber que on van anar els meus pares ara també
hi va el meu fill.
Un orgull, un plaer, una identitat.
Aina Prats
A mi el que m’aporta Lluïsos és sentir-me com a casa cada dissabte a Sotacabina.
M’aporta riures, emocions, experiències... Estic molt orgullosa de ser-ne sòcia,
perquè Lluïsos ha canviat una part de la meva vida. M’ha fet una mica més feliç.

Sergi Fernàndez

Vaig entrar amb 17 anys a fer de monitor
de l’Agrupament. Jo no ho volia, però em
van insistir que m’ho passaria bé. Però el
que he descobert després de 30 anys no ha
estat només un local d’oci.
Ara tinc família, la meva dona va ser el
“ligue” dels Lluïsos i els meus fills estan
practicant dues activitats als Lluïsos.
Però per què això i no una altra cosa?
En aquest vell, però no per això menys
entranyable local, no només es respiren
activitats, sinó també tot un seguit de
valors dels quals m’he sentit molt identificat:
• altruïsme: quanta gent donant el
temps per als altres! Jo crec que si es
calculés l’índex d’altruisme per metre
quadrat, estaríem en una bona posició del rànquing.
• companyonia: també quan he necessitat fer un projecte important de la
meva vida, he trobat algú al costat
que m’ha ajudat “a muerte”.
• amistat: encara ara els meus millors
amics vénen tots de la joventut en
aquesta casa, i estic convençut que
són bons amics.
• solidaritat: als Lluïsos he vist actituds
solidàries vers a persones que ho
necessiten, que en altres llocs no he
sabut trobar (i això que m’he mogut
per ONG’s).
• personalitat: jo crec que sóc Lluïsos,
això vol dir ser una persona honesta,
valenta, enèrgica, incansable, satisfeta... Cadascú amb les seves coses,
però amb aquests trets en comú.
• bon karma: entrar per la porta de
Lluïsos em dóna seguretat, tranquil·litat de saber que les coses es fan bé.
Que al darrera hi ha un grup de gent
exigent amb sí mateixa i que dóna el
màxim. I això, alerta, el fa ser feliç!!!!
I això, per a mi és l’èxit a la vida!!
Sento no contestar la pregunta de què
significa pel barri, però no és el que més
m’importa, a mi el que m’agrada és que
Lluïsos sigui bo per als lluïsencs (éssers
extranys d’una galàxia molt llunyana).
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Per Redacció

Sotacabina en una
sala professional

Les associacions
de Gràcia

Q

CRÒNICA ASSOCIACIONS

QUE HA PASSAT?
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Sotacabina TEATRE

C

questa secció es diu Què ha passat, però més aviat
hauríem de dir Què passa? La secció de teatre dels
Lluïsos, Sotacabina Teatre, ha fet el salt a una sala professional amb l’obra L’efecte dels rajos gamma sobre les margarides, un drama del nord-americà Paul Zindel. El muntatge va
estrenar-se a Lluïsos Teatre el passat mes de febrer en tres
úniques funcions que van exhaurir totes les entrades.

A

Lluïsos amb els mestres de les Illes

Durant aquest mes de novembre, l’espectacle ha aterrat a la
sala gracienca Porta 4, al costat de la plaça de la Virreina. Tots
els dissabtes del mes, l’escenari d’aquesta petita sala ens transporta a un barri humil d’Amèrica, on una nena de 14 anys, la
Tillie, ha de sobreviure amb la seva mare i la seva germana,
en una casa que sembla més una presó que una llar. La seva
mare, malvada i cruel, i la seva germana, egoista i esbojarrada,
creen un caos angoixant. Malgrat això, la Tillie aconsegueix
mantenir vius els seus somnis, el seu amor pels àtoms i la seva
confiança en la vida, en l’esperança i en l’efecte dels rajos
gamma sobre les margarides.

Gràcies al concert s’han recaptat 1.000€.

L’obra està protagonitzada per cinc joves del grup d’entre 18 i
26 anys: la Maria Codina, l’Adrià Giró, la Núria Leal, la Rita
Marieges i la Mar Solà. La direcció ha anat a càrrec del Ramon
Micó, que també s’ha encarregat de la traducció del text. Haver
estat seleccionats per fer temporada en una sala professional és
una gran oportunitat per a ells i per al grup, que ajudarà a
mostrar, una vegada més, la qualitat del teatre amateur que es
fa als Lluïsos i a les entitats del barri.

Bona temporada dels Castellers

Per als amants del teatre, per als que mai han trepitjat una sala
de teatre, per als curiosos, per als que vulgueu veure l’energia i
il·lusió d’un grup de joves, per als socis de Lluïsos i per als
amants del cinema que potser en vau veure la versió cinematogràfica el 1972… L’efecte dels rajos gamma sobre les
margarides és per a vosaltres!
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Lluïsos hem cedit el teatre a “Independència per canviar-ho tot”
perquè puguin dur a terme el concert de suport a la lluita dels
docents de les Illes en defensa de l’escola pública i del català a
l’ensenyament. El concert s’ha fet el diumenge 13 d’octubre i ha
aplegat artistes i poetes com Cesk Freixas, Feliu Ventura, Miquel
Gironès, La Portàtil FM, Carles Rebassa o MC Hugcakke.

Independència per la Festa Major
La Festa Major ha agafat un caire reivindicatiu aquest any amb
els actes que ha convocat l’Assemblea Nacional Catalana a
Gràcia. D’una banda, el dia 18 d’agost es va fer l’encesa d’una
estelada amb més de 4.000 espelmes a Pi i Margall. De l’altra,
el dia 20 d’agost, es va fer una cadena humana per la independència, com a preludi de la Via Catalana de l’11 de setembre,
en què, per cert, Lluïsos hi va ser present amb més d’una
cinquantena de socis.

Els Castellers de la Vila de Gràcia han fet una molt bona temporada, apostant per castells que fins aquesta temporada havien
semblat reptes massa alts com ara el pilar de 6, el 2 de 8 amb
folre, el 5 de 8, el 4 de 8 amb agulla i el 3 de 9 amb folre.

TRIBUNA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Per Susanna ÀLVAREZ

Per Albert BALANZÀ

Som un
país estrany

Més amors
que odis

T

F

ins al mes de desembre, l’Espai
Avinyó de Barcelona acull una exposició que des d’aquí us vull recomanar,
“Mirades i veus del català”. Us animo a
visitar-la, no només perquè he tingut l’oportunitat de participar-hi, sinó perquè un dels
seus objectius és ben lloable: desfer tòpics i
estereotips referits a les persones immigrades i l’aprenentatge del català com a llengua
comuna.

Vaig participar a “Mirades i veus del català”
perquè m’ho va demanar l’Stephenson
Awah, un noi pràcticament autodidacte que sempre ha tingut
molt interès per aprendre el català, com ha demostrat en cada
sessió d’un dels clubs de lectura del qual sóc responsable, a la
Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec.
L’Stephenson és del Camerun i des del 2007 viu a Barcelona.
Parla ngambay, anglès, francès, català i castellà. Però no ho té
fàcil, fa temps que no treballa (havia fet d’ajudant a un taller
d’automòbils) i malviu amb altres persones immigrades al
Poble Nou. Ell, però, puntualment i amb un somriure als llavis,
assisteix a la nostra cita amb la lectura.
Malgrat que des del curs passat assisteix també a classes de
català, l’Stephenson sempre em comenta que ho té difícil per
parlar català, perquè només a les classes i al club de lectura té
un entorn favorable.
I a mi em sap greu, encara que l’entenc perfectament, perquè
avui mateix, després de fer una visita mèdica on m’han atès en
català, he rebut l’informe (quatre pàgines) redactat en castellà!
O sigui que em sembla que ens espera una llarga feina per
endavant si realment mai aconseguim ser independents, ja que
partim d’una premissa que no hem d’oblidar: som un país
estrany.

“T

ot va molt millor si estem contents”. Després d’estar
molts anys emprenyat amb el món, i reflectir-ho així a
tots els nivells, personals i professionals, el meu amic i
músic Pau Vallvé va decidir amb aquesta frase frenar i posar un
somriure a l’amarg desafiament quotidià de sobreviure. No
significa això posar l’altra galta, i no per això el Balanzà –en
alguns cercles locals conegut com el cabronàs del Balanzà–
ha arribat al número 500 de l’Independent. No hi hem arribat
per disparar a tort i a dret, no. Hi hem arribat aplaudint la reformulació del pla d’usos i criticant l’endarreriment de la reforma
de la Travessera de Dalt per exemple: perquè creiem que
aquest és el sentir majoritari veïnal.

Però el que més feliç em fa d’aquest aprenentatge en el canvi
d’actitud és el procés de resolidificació creixent que s’ha produït
en els últims temps entre el pinyol de Gràcia i el setmanari,
entre nosaltres i aquelles entitats que sempre hem preferit
‘maltractar’ o, dit d’una alta manera, tractar amb una dimensió
menys agraïda perquè prevèiem que ja les teníem a favor sense
baixar de l’autocar. En això s’ha basat una relació que els principals dirigents de les entitats de la Vila han definit, encertadament, com d’amor-odi. Ja ens agrada, als mitjans de comunicació, aquesta dualitat, com a prova d’independència.
Però a tots ens agrada encara més que ens estimin per sobre
de totes les coses, de tots els malentesos i de totes les versions
interessades. Que sempre n’hi ha. Necessitem que l’amor
sempre sigui infinitament superior a l’odi, paraula gruixuda.
Sabem també que no ens diem “t’estimo” totes les vegades
que fa falta, i per això, ara un dinar, ara una trucada, ara una
trobada, ara un correu electrònic, tots hem fet passos perquè
ens sentim part d’una mateixa aventura local, i no localista.
A vegades oblidem com en som, de forts, d’útils, quan estem
junts. I com de més forts seríem si tothom s’analitzés i fes tanta
autocrítica com nosaltres, uns i altres, l’hem fet.
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Per Montse GIRALT i Mar SOLÀ

ET

ENTREVISTA
LLUÏSOS DE GRÀCIA

Francesc
Mateu

De petit havia anat a
l’agrupament escolta
dels Lluïsos, actualment és el director
general d’Intermon
Oxfam a Catalunya i
ex-president de la
Federació Catalana
d’ONG. Va estudiar
medicina per poder
anar a treballar a
països del Tercer
Món. El primer contacte va ser a Bolívia i
després va estar-se 10
anys coordinant
projectes a l’Àfrica.

Què t’ha aportat ser president de la
Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament?
He pogut conèixer moltes ONGs i les diferents maneres que tenen de fer. Malauradament mentre vaig ser-ne president es
va decidir desmantellar l’Agència Catalana
de Cooperació, un organisme de la Generalitat de Catalunya. Bàsicament hem
estat lluitant contra el govern; primer,
perquè les ONGs no desapareguessin; i,
en segon lloc, perquè pagués el que s’havia compromès a pagar. Ha estat un període dur.

Aquesta frase va més enllà: on anava a
pescar ara no hi ha peixos perquè se’ls ha
emportat Pescanova. Sovint no és que no
sàpiguen pescar, sinó que els hem tallat
d’arrel el que podien fer. El problema amb
els pirates de Somàlia, per exemple, ve de
gent que pescava i que no ha pogut seguir
pescant perquè les multinacionals de la
pesca han deixat la zona seca. Que es facin
pirates no m’entusiasma però té una certa
lògica.

I llavors?
Des del 2010 s’han anat reduint les
ajudes a les ONG progressivament.
Com han aconseguit finançar-se sense
aquest recolzament?
No ho han aconseguit. ONGs grans, com
Intermón, que havien fet una aposta per
tenir socis, han pogut subsistir. D’altres
han pogut seguir funcionant gràcies a
tota la gent que ara hi col·labora com a
voluntaris després que els hagin acomiadat com a treballadors.

Els projectes sobre el territori són el
punt fort de les ONGs?
La major part dels projectes que es duen a
terme estan molt bé i permeten a gent
sortir de certes precarietats, però són
gotes d’aigua en un desert.

18

“No em donis peix, ensenya’m a
pescar”?

El que realment provoca canvis són altres
coses. Per exemple, Intermón destina uns
300.000 euros anuals a Etiòpia per portar
aigua a les poblacions i evitar que les dones
hagin de caminar 4-5 hores diàries. Alhora
vam fer una campanya per aconseguir el
retorn de la denominació d’origen del cafè
a Etiòpia, ja que estava en mans d’Starbucks. Des que ho vam aconseguir, els camperols ingressen cada any un extra de 80
milions de dòlars pel cafè que els compren.
Això demostra que l’impacte de la cooperació no només prové dels projectes.

Si algú fa una donació a una ONG vol
saber què es farà amb aquests diners.
Quan algú em diu: “vull que els meus 10
euros arribin a l’Àfrica”, jo li dic: “vols que
hi arribin sense cap cost d’anàlisi o d’estudi?”. Si d’aquests 10 euros me’n gasto 4 en
la campanya d’Starbucks, no n’arribaran 6

“Les ONGs tenen el problema que el que fan
i el que expliquen que fan no és el mateix,
perquè si expliquen el que fan, no capten.”

“Anar als Lluïsos és un privilegi, i que permet
rebre uns valors que hem de poder retornar
a la societat.”

a Etiòpia, sinó 250. Que la gent vulgui que
els seus diners arribin directament al lloc és
culpa nostra, perquè no hem sabut comunicar com funciona tot això.

són de casa? Sí, sí. Quants km hi ha de
Barcelona a Lleida? 100 i escaig? Doncs
d’Espanya a Àfrica hi ha 14km. On està el
límit del que és casa?

De vegades es parla d’una manca de
transparència a les ONG.

La desigualtat és un dels principals problemes que tenim?

És cert, però l’oportunitat que he tingut ara
per explicar tot això no la tinc normalment.
Poso un exemple extrem: si surto al carrer
explicant que Intermón és una ONG estratègica que a través de la incidència política
que fa està realment canviant coses importants i demano diners, gairebé no n’aconseguiré. Si surto amb una foto d’un nen mort
de gana, la campanya serà molt més eficaç.
Les ONGs tenen el problema de què el que
fan i el que expliquen que fan no és el
mateix, perquè si expliquen el que fan, no
capten. És un aspecte que s’ha d’anar
millorant.

Sí. La diferència de riquesa entre rics i
pobres està creixent desproporcionadament
a tots nivells. Els impostos que s’evadeixen
a Catalunya cada any superen amb escreix
totes les retallades que s’han fet. Els interessos que generen els diners que hi ha als
paradisos fiscals de la Unió Europea, superen el doble de totes les retallades que s’han
fet a Europa. Cal fer una fiscalitat que no
castigui la classe mitjana, que és qui aporta
el 87% dels ingressos, i generar polítiques
perquè les empreses que treballen aquí,
tributin aquí.

Què és el més urgent?
Fa uns anys parlar de pobresa era parlar de països empobrits, però avui dia
la pobresa la tenim al costat de casa.
Quan atens a persones, la distància a la
que estigui de casa teva és indiferent.
Només faltaria que no atenguéssim a la
gent que tenim al costat de casa, però no
n’hi ha prou. Quan es diu “primer els de
casa” sempre faig un exercici: Qui són els
de casa? Els del nostre bloc són de casa? Sí.
Els de la nostra ciutat són de casa? Sí, també. I, per algú de Barcelona, els de Lleida

El problema que tenim com a país és que
no podem pagar el deute extern que tenim
amb els ingressos que generem. Hem de
renegociar-ne el pagament abans que pel
camí molta gent quedi a la misèria. Cal
refer també el sistema bancari i evitar que
creixin les desigualtats.

Quina mesura podria evitar les
desigualtats?
Aquella que evita retallades en educació o
en salut. Si no retalles per aquí, evitaràs

que la distància de la desigualtat per sota
no segueixi creixent. Potser no podem
evitar que els més rics s’enriqueixin encara
més però com a mínim posarem un terra
als més pobres.

Què poden fer els Lluïsos per un món
més just?
Els Lluïsos és una entitat amb consciència
social, un espai imprescindible en el qual
s’introdueixen visions globals i capacitats
d’anar més enllà a través de l’esport, l’escoltisme, l’esplai o el teatre. Els seus socis
han de ser conscients que anar als Lluïsos
és un privilegi, i que permet rebre uns
valors que hem de poder retornar a la
societat.
19

Per Emili BOIX-FUSTER

V

3. Qui vociferà “Antes se romperá la
unidad de Cataluña que la de España”
el 26-3-12?: (a) Esperanza Aguirre;
(b) Rosa Díez; (c) Jose María Aznar.

ivim una època de colossal cinisme. Per exemple, hipòcritament
els partits menys defensors del
pluralisme se n’omplen la boca com si en
fossin els defensors més ardents. Els manaires econòmics advoquen per la necessitat
de l’austeritat per als treballadors i pensionistes, mentre que ells s’han embutxacat
sous i jubilacions milionaris… Per això val la
pena informar-se i construir-se criteris
propis. Des de la contra del Des del Nord,
ens seguim plantejant petites preguntes…
1. Qui digué “Los catalanes han sido educados en el desprecio de la cultura española”?: (a) El ministre Wert el 26-9-13;
(b) el president del Tribunal Constitucional Espanyol, Francisco Pérez de los Cobos
el 6-12-05; (c) Alícia Sánchez Camacho
al Parlament de Catalunya el 10-9-13.

4. Quina llibreria, totalment especialitzada
en llibres en català i anteriorment a la
Gran Via, està a punt de reobrir al carrer
Gran 217?: (a) Alibri; (b) Ona; (c) Abacus.
5. A Catalunya del total de malalts, un 5%
són crònics. Quin percentatge gasten del
total de la despesa sanitària?: (a) 20%;
(b) 63%; (c) 47%.
6. Quants empleats públics hi ha a Catalunya? i a Extremadura?: (a) 11% i 26%;
(b) 23% i 25%; (c) 21% i 17%.

7. Qui digué “El PSC té gran part de la culpa que Catalunya estigui a les portes de
la independència”: (a) Alfonso Guerra;
(b) José Bono; (c) Dolores de Cospedal.
8. Quants milions d’euros deuen les ciutats
de Madrid i Barcelona?:
(a) 5.457 i 4.233; (b) 7.389 i 1.129;
(c) 3.034 i 4.567.
9. Quantes persones aturades sense
prestació d’atur hi ha a Catalunya?:
(a) 550.000; (b) 234.789; (c) 123.098.
10.Qui demana al govern central “defensar
per un mínim de dignitat i coherència els
catalans que se senten espanyols mitjançant la partició de Catalunya en dos
estats”? (La Vanguardia 14-9-13):(a) el
PP del País Basc; (b) la Asociación de
Militares Españoles; (c) Ciudadanos.

SOLUCIONARI
1. (b); 2. (b); 3 (c); 4 (b); 5 (b); 6 (a);
7 (b); 8 (b); 9 (a); 10 (b)

El centre
del món

2. Quin lloc de Gràcia té el monument als
50 anys del Diccionari General de la
Llengua Catalana de Pompeu Fabra del
1932?: (a) La plaça Trilla; (b) La plaça
Lesseps davant la biblioteca Jaume
Fuster; (c) Els jardinets de Gràcia.

