ENTREVISTA A JOSEP MARIA LLOVERAS (PREMI CIUTAT DE CALELLA 2018 CATEGORIA INDIVIDUAL)

“Si es fan les coses bé i amb ganes tot funciona”

Lloveras rebent el Premi Ciutat de Calella. Foto Joan Maria Arenaza
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Fa gairebé mig segle que Josep Maria Lloveras dedica la major part
de les seves hores a la Gent de Barri de Pequín, una associació veïnal
de Calella que organitza constantment activitats per a gent de totes les edats. Lloveras va néixer a
Calella l’any 1944. És una persona
activa a qui li agraden els amics,
la bona conversa i ajudar a qui ho
necessita, unes qualitats que ha
sabut aportar a aquesta entitat de
la qual és vicepresident des de fa
28 anys. Assegura, orgullós, que
sempre li ha agradat “ fer coses per
Calella i per a tots els calellencs”.
Per aquesta entrega voluntària, el
municipi de Calella li ha concedit
enguany el Premi Ciutat de Calella 2018 en la categoria individual,
un reconeixement que ha rebut
amb molt d’entusiasme en “Llove”,
com l’anomenen afectuosament
els seus amics i coneguts. El premi
es concedeix a aquelles persones
que han tingut un ressò especial al
llarg de la seva trajectòria.
Expliqui’m els orígens de la
Gent de Barri de Pequín. Per
què es va crear aquesta entitat?
Fa uns anys hi havia una associació que es deia Comissió de Festes
del Barri de Pequín; però van sorgir alguns problemes i es va prendre la decisió de dissoldre-la. Jo
estava en aquesta associació però
vaig decidir descansar un temps.
I què va passar després?
Alguns dels meus companys van
pensar que la millor opció era
crear una associació nova, que és
l’actual Gent de Barri de Pequín.
Alguns d’ells encara hi són. Jo els
ajudava quan podia i al cap d’un
temps vaig entrar a la junta... i
fins ara. Aquí estem!
D’on ve el nom de Pequín?
El nom és el que van decidir els
fundadors.

Bunyolada a Pequín 2018. Joan Maria Arenaza

Quines activitats organitzàveu
als inicis de l’associació?
Vam començar amb el carnestoltes, que era molt divertit!

Què ha après amb una associació d’aquest tipus?
Que si es fan les coses bé i amb
ganes tot funciona.

Per què?
Ens posàvem moltes vegades disfresses de dones...ha, ha, ha!

Quina ha estat i és la seva aportació a l’entitat?
Jo sempre he intentat que tot es
faci el millor possible i també he
mirat d’ajudar els companys.

Què més?
També vam organitzar la Festa del
Bolet i vam posar llums de Nadal
a tot el barri, entre d’altres. Vam
començar amb poques activitats i
cada cop n’hem anat afegint més.
I, actualment, quines activitats
organitzeu?
Doncs comencem al gener amb el
Torneig de Reis de Bitlles i l’Assemblea general. Al març organitzem una sortida cultural i la Festa
del Bunyol. Ja al mes d’abril tenim
el Torneig de Sant Jordi de Bitlles
Catalanes i la Trobada del Truc. A
l’estiu, com que fa més bon temps,
organitzem el sopar al carrer, l’arrossada i també la cantada d’havaneres. Al setembre tenim la Revetlla Pequinaire. I tanquem l’any
amb la Festa del Bolet (octubre) i el
Pare Noel (desembre).
Què és per a vostè el local social de l’entitat, que està ubicat al
número 54 del carrer Colom de
Calella?
Un punt de reunió amb companys
i socis. Allà quedem habitualment
per fer alguna partida de cartes i
també per mirar tots els partits de
futbol del F.C. Barcelona.
Quins càrrecs ha ocupat dins
l’entitat?
Vaig entrar com a vocal; m’encarregava, entre d’altres, de les relacions amb l’Ajuntament, amb altres
entitats de Calella, amb la ràdio, la
televisió, etcètera. I, des de fa 28
anys, em van nomenar vicepresident. De totes maneres, en aquesta
associació tothom fa el que pot.

Ha conegut molta gent per estar en aquesta associació?
Sí! Molta gent d’altres entitats
ja ens coneixíem abans, però alguns els he anat coneixent gràcies a aquesta associació.
Els joves volen continuar amb
el relleu?
No, i és un problema i una llàstima. Tots els que en formem part
ja som molt grans i la situació no
sembla tenir gaire futur... Haurem de buscar una solució.

Veig que li agraden els esports.
Què més feia?
Campionats de futbol i futbol
sala. També vaig estar amb els
nois i noies que practicaven esports dins la junta de pares del
col·legi Lestonnac de Calella. A
més, vaig formar part del Consell Comarcal de l’Alt Maresme,
primer com a vocal i després
com a president.
Guarda un bon record d’aquella
època?
Tinc la satisfacció que nois i noies
que ara tenen entre trenta i cinquanta anys em recorden i són
també amistats que he fet durant aquests anys. Crec que això
també s’ha tingut en compte per

Hi ha més homes o dones entre
vosaltres?
A la junta som més homes.
Mmm... per què?
No ho sé, però hem de comptar
que hi ha moltes dones que també hi col·laboren i que sense elles
no faríem res en cap de les festes.
Dones i homes treballem el mateix i sense elles i ells res del que
fem seria possible.
A vostè li agrada parlar en públic... Fins i tot va ser un dels
primers col·laboradors de Ràdio Calella Televisió. Com va
ser aquella experiència?
Als inicis de la Ràdio i Televisió
de Calella els portava, cada dilluns, els resultats esportius de
tots els col·legis de Calella i dels
jocs escolars de l’Alt Maresme, a
més dels resultats del tennis taula. Allà feien concursos, fins hi
tot jo vaig participar-hi!

Josep Maria Lloveras amb l’escut de Pequín
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concedir-me el guardó del premi
Ciutat de Calella d’enguany.
Us coneixeu tots al barri de Pequín?
Sí, ens coneixem tots.
Què té d’especial aquest barri?
Crec que sempre el barri de Pequín ha sigut un referent per a
Calella, ja que és un barri que des
del primer dia ha anat sempre
amb el nom de Calella al davant.
El nostre eslògan és “No gaire de
Calella i pequinarie”.
Molt bo aquest eslògan! És molt
original!
T’agrada?
Sí, molt! yy

