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Òscar MejíasGraciencs a la contra

H
i ha una ànima que agrupa tot el que hem explicat 

fi ns ara. Algú que coordina els coordinadors, algú 

que ajuda els qui donen ajut, el qui fa la pinya per-

què el castell aguanti. Aquest és el Frederic Callís. 

De professió dissenyador d’interiors i músic d’afi -

ció, tot i viure a l’Eixample, en Frederic sempre havia se-

guit les activitats més rellevants en els àmbits culturals de 

Gràcia. Podríem dir que tot s’inicia a inicis de segle, quan va 

entrar a formar part d’Aasara. Aquesta era una entitat situ-

ada al carrer Massens que treballava en projectes de suport 

als infants de les estacions de tren de Bombai.

Aaasara va ser una gran experiència que va permetre al 

Frederic conèixer aquest model d’organitzacions petites, 

però de gran efi ciència. De voluntariat absolut, de despesa 

zero d’estructura i amb molt baix suport institucional, fet 

que els hi dona molta solidesa en el decurs del temps, ja que 

no tenen cap dependència ni política ni de moments puntu-

als de l’economia.

Aaasara posteriorment es va convertir en Proinfants, 

amb un creixement considerable treballant ja per altres in-

drets del món. Però en Frederic ja havia après a caminar sol. 

Aquesta interessant experiència va ser la clau per fer un pas 

més, i conjuntament amb varies entitats de Gràcia, crear un 

projecte aglutinador, de suport i d’ impuls d’aquest model 

associatiu.

I és així com sorgeix Gràcia Solidària. Inicialment, al 

2008, va ser una iniciativa del Districte, de posar en contac-

te les organitzacions de cooperació de Gràcia, per facilitar 

la col·laboració entre organitzacions i la possible promoció 

conjunta. A partir d’aquí les entitats es van convertir en una 

plataforma voluntària, per accions especifi ques de divulga-

ció, com poden ser les fi res o exposicions.

A poc a poc, van anar descobrint aquesta part del teixit 

associatiu de Gràcia, en aquells moments del tot descone-

gut pels ciutadans. Els graciencs van descobrir projectes 

d’educació, ensenyament, rehabilitació, acolliment, i fi ns i 

tot projectes agrícoles, construïts des d’aquí, allà on més ho 

necessiten. 

Han passat més de deu anys des que va sorgir aquest 

projecte embrionari d’en Frederic i, en l’actualitat ja aglu-

tinen 21 organitzacions, a 27 indrets del món, amb 60 pro-

jectes en curs, amb 1.600 voluntaris arreu i, el que és més 

important, amb 450.000 persones benefi ciàries de l’acció 

de les entitats de Gràcia Solidària. La darrera novetat és 

la creació del que anomenen Espai Robí, al carrer Robí 22. 

Allà hi tenen la seu social, encara en fase inicial, però que 

els permet disposar d’un espai condicionat per fer activi-

tats vàries: formació, presentacions, xerrades o exposici-

ons. I amb el suport de la Federació de Colles de Sant Medir 

i de l’Orfeó Gracienc.

Així, de mica en mica, Gràcia Solidària s’ha convertit en 

aquest referent de la solidaritat al barri. Una obra que va 

engegar un dissenyador d’interiors i músic d’afi ció, que un 

bon dia va decidir esdevenir l’ajudant dels qui ajuden.•

Gràcia Solidària ha anat creixent en aquests darrers deu anys fi ns a convertir-se en el referent de la solidaritat al districte. Foto: Cedida
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H
eu passat l’estiu més fresc de la 

resta de les vostres vides!”, diu la 

frase que ja s’ha convertit en man-

tra. L’asfalt crema a ple mes d’octubre, 

i el RACC, a la seva revista als socis, ha 

escrit al número d’aquest mes que no 

pot ser que les noves zones verdes de la 

ciutat es facin sense consens. Els que es 

van quedar astorats amb l’arribada de 

les palmeres a la Diagonal ara ja les han 

assumit com a exemplars autòctons. 

Les tempestes elèctriques, les tempe-

ratures de rècord, la sequera perenne 

d’aquest estiu ho han certifi cat i, pot-

ser, més clarament que mai. Qui no ho 

vulgui llegir, que abaixi el cap o xiuli o 

parli d’altra cosa que no sigui el clima. 

Ja és aquí: la Barcelona, la Catalunya 

Tropical.

I ens habituarem a aquesta desig-

nació que fi ns ara semblava política, i 

estranya i rebuscada dels anomenats 

“refugis climàtics”. A qui dimonis se li 

havia acudit haver-se de refugiar del sol 

i de la platja? Doncs potser hi caldrà fer 

reserva de places perquè no hi ha qui 

pagui climatització a casa. I ens pre-

guntarem què se n’ha fet de l’ombra, 

dels arbres del barri. I les neveres un 

dia es revoltaran i diran prou. Ja no puc 

produir més fred amb aquestes condici-

ons de treball. I s’esgotaran els glaçons 

i amb ells, els refrescos, que no seran ni 

re ni frescos, i després els còctels i les 

festes i les gelateries italianes on avui 

fan cua tants d’aquí i d’allà. I els motors 

de combustió s’ofegaran per què tin-

dran calor i voldran fer una capbussa-

da. I els panots es desfaran com preses 

de xocolata i tornarem a ser els de can 

fanga i la xocolata ja no serà ni espessa. 

Llavors, tots buscarem la nostra parcel-

la a la muntanya però ella es posarà 

molt seriosa, gairebé de mala llet, i ens 

dirà, amb aquell aire de superioritat 

tan nostre: “aneu, torneu-vos-en, a la 

vostra Barcelona tropical”.•
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