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“Ara fa un any que vam trobar-nos tots aquí amb l’objectiu de continuar construint Joves La Salle. El 

curs passat, vam decidir canviar de material, apostant per la marca de construcció “La Trola”. Això va fer 

que aconseguíssim més constructors, fins i tot vinguts d’empreses menys conegudes d’arreu de 

Catalunya. La Trola ens va proporcionar material suficient com per definir les noves naus d’IKREA - 

Pasqua Jove 2011, posar la primera pedra en diversos temes de l’entitat i mirar-nos les fotografies d’un 

edifici ambiciós: La Clau, així com també de revisar-ne els plànols per a construir-lo de nou en un altre 

lloc. Evidentment, també vam tenir el nostre moment pel “bocata”, compartint el dinar amb constructors 

d’arreu. 

Després de la trobada, vam tornar cap a casa, per encarar amb la nostra empresa el segon trimestre de 

les construccions començades al mes de setembre. I mentrestant, com sempre fem, cada empresa, amb 

els seus constructors, anava posant totxanes a una gran construcció: IKREA Pasqua Jove 2011. I és 

que, tot i que els plànols són semblants d’un any a un altre, aquest vam decidir incorporar una nova nau i 

fer obres a les que ja teníem. D’aquesta manera, hem inaugurat amb èxit un nou edifici, l’IKREA Groc, 

que va fer venir els artistes més joves. Aprofitant les obres, vam redecorar el Blau, que tot i així s’ha fet 

un xic més petit, i vam canviar de lloc el Vermell, adaptant tota l’estructura de l’edifici al nou 

emplaçament, des del carrer del dijous al carrer del dissabte, paral·lelament a un gran i antic Edifici, que 

per cert sempre penja el cartell de “complet”. És el Lila, popularment anomenat Pasqua en Família. 

Finalment, amb l’arribada de la crisi, aquest any no vam poder acabar les obres d’un dels edificis. El 

Verd, va quedar-se, novament, buit, sense constructors, sense decoració, sense visitants... 

I llavors van arribar uns constructors a qui agradava treballar amb música. Uns altaveus ben alts de la 

marca Youtube van fer arribar a tothom el Waka-Waka Salle, popularitzat entre tots els paletes de 

Catalunya gràcies a la constructora Erol, autors de la coreografia. Posa una rajola al costat de l’altra i 

acabem construint Montserrat a Peu. Però aquesta vegada no va ser la crisi, sinó la pluja, la que va 

afectar a l’estructura que estàvem construint. Potser no havíem dedicat prou temps als fonaments, a la 

implicació de totes les empreses constructores, especialment les més joves... Tot i així, i malgrat el 

temps dubtós, l’edifici Montserrat va aguantar prou bé i va acollir més d’un miler de visitants que, 

novament, posaren rajoles des de molts punts del país i fins el monestir. 

Per sort, la crisi immobiliària no ha afectat a les nostres construccions. De fet, ens hem de felicitar, 

perquè fins i tot en aquest moment, sorgeix un nou complex a Premià de Mar, unes instal·lacions que 

s’han anomenat La Traca, i que tot just es van construint tots els divendres, alguns caps de setmana i 

amb l’experiència d’unes obres viscudes a l’estiu amb una altra empresa.  

Dèiem que estem en crisi, però potser les nostres empreses en surten reforçades. Mentre seguim 

construint, trobem temps per formar els constructors des de les nostres empreses.  Saber fer els plànols 

dels edificis és vital en la tasca que duem a terme! Per això també aquest curs, hem anat a construir a 

Griñón i Santiago, amb l’empresa CELAS Juvenil, formada per joves constructors de La Salle Espanya i 

Portugal.  

Novament, hem construït la Llum de la Pau de Betlem amb tot d’empreses i sota el paraigües de la 

constructora Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG). Precisament amb aquesta constructora, 

també amb Maristes, el curs passat vam inaugurar una nova “cafeteria per a tothom”, inclosa a la guia de 

monogràfics de MEG 2011. Finalment, aquest curs, un dels nostres constructors fa hores en un grup de 

treball d’aquesta gran constructora: l’àmbit d’espiritualitat i fe.  



 
 

  

I també ha estat aquest, l’any en què l’associació de constructores de Joves La Salle ha contractat un 

famós arquitecte que col·labori en la gestió dels plànols, els revisi i aporti noves idees sobre materials, 

tècniques i dissenys que serveixin de reforç a les diverses construccions i a la xarxa de constructores. I 

és que fa uns anys, el congrés sobre la construcció de La Salle Catalunya va pensar que fora bo integrar 

un arquitecte acabat de sortir de la carrera i amb idees noves. 

I després de les vacances d’estiu, amb l’inici d’un nou curs, les màquines començaven a treure fum per 

construir totes les rajoles del passeig de la fama de La Clau 2011, construït a Torreforta. I és que 

aquesta vegada vam posar unes rajoles molt bones, i moltes,  les quals s’han anat enfortint durant l’últim 

any i han donat lloc a un llarg passeig per on van poder desfilar totes les estrelles convidades. Aquest 

any s’hi van fer presents tres nous estudis cinematogràfics. I després de desfilar, vam adonar-nos de que 

potser les rajoles no estan del tot anivellades. És clar, a la que es descol·loca una, ho fan totes les altres. 

Cal doncs, enfortir l’estructura inicial de les rajoles, el dibuix bàsic que marcarà la direcció de totes les 

rajoles. Cal que treballem, i molt, des dels plànols i des d’un, potser més ampli, equip de directors d’obra 

que conegui bé a tots els constructors, per tal de que puguin treballar plegats.  

Amb tot, ens adonem de que, malgrat ser constructors, no acabem de saber construir ponts que ens 

connectin i que ens permetin optimitzar el nostre treball, facilitar el transport de mercaderies i afavorir la 

trobada dels diversos constructors. Hi ha empreses que ja fa anys formen part dels diferents programes 

sobre construcció com ara La Clau, la Pasqua Jove o Montserrat a Peu. En canvi, també hi ha empreses 

que des de la seva dedicació local, encara no s’han obert al mercat internacional, a l’exportació i 

importació de l’exterior. Cal doncs, que creem sinèrgies empresarials entre companyies i establim punts 

de trobada. I és que la crisi econòmica, que ja sabeu que afecta principalment el món de la construcció, 

també pot ser una bona oportunitat per emprendre projectes constructius i comuns que ens facin més 

forts als mercats d’arreu.” 

 

 

 

PASQUA JOVE 

- Consolidar els nivells groc, blau i vermell. 

- Reinventar i motivar el nivell verd. 

- Vetllar pel relleu en la coordinació dels nivells. 
 
 



 
 

  

LA CLAU 

- Reestructurar l’equip clau i definir-ne millor les seves tasques generals i de coordinació de les claus. 

- Millorar el treball d’activitats de claus a fi de fer-ne una millor adaptació a l’edat i a la quantitat 

d’infants i joves. 

- Continuar treballant per una bona comunicació i relació amb els diferents grups participants, 

monitors/es i nens/es d’aquests. 

- Implicar els monitors/es en la preparació i el desenvolupament de les activitats. 

 
PUJADA A MONTSERRAT A PEU 

- Implicar-nos en l’acompanyament i preparació de les diverses rutes. 

- Motivar els grups a participar d’aquesta trobada. 

- Preparar i renovar la motivació de l’espai plaça. 

 
OBJECTIUS GENERALS 

- Enfortir la Xarxa de Grups. 

- Donar resposta a les necessitats dels Grups. 

- Vetllar per la continuïtat en les reunions de la Junta. 

- Continuar modelant la trobada d’animadors i l’assemblea general ordinària. 

- Organitzar una trobada de dirigents. 

- Participar a l’Assemblea de la Missió Educativa Lasal·liana de La Salle Catalunya. 

- Realitzar un treball des dels grups. 

- Acompanyar i fent seguiment als grups i, si s’escau, presentant el treball de l’entitat. 

- Oferir un bloc que serveixi de punt de trobada als grups. 

 

 

 

 

 


