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Lluïsos educa

Els Lluïsos de Gràcia és una entitat amb més de 150 anys compromesa activament
en el teixit associatiu del barri i que forma part de la vida quotidiana dels veïns
i veïnes que hi viuen.
Lluïsos és viu gràcies a la implicació de veïns de totes les edats i, a través
d’activitats diverses, relliga diferents generacions amb la participació de famílies
senceres. Amb la dedicació voluntària dels socis, ofereix iniciatives d’educació
en el lleure d’infants i joves que inclouen des l’esport (bàsquet, tenis de taula,...),
les arts (teatre, corals,...), l’esplai i l’agrupament, entre d’altres, a través d’un
ambient familiar, proper, acollidor.
Mitjançant les activitats que les seccions organitzen, els infants i els joves aprenen
a treballar en equip, a prendre responsabilitats, a ser pacient i a respectar els
ritmes dels altres, a implicar-se, esforçar-se i fer-ho pel propi convenciment,
sense esperar res a canvi, a prendre decisions i alhora ser autocrític. Això ho fem
de manera plenament vivencial i participativa posant la il·lusió, la dedicació, la
intencionalitat educativa i les ganes de riure i passar-ho bé. Lluïsos vol contribuir
en l’educació de persones compromeses.
D’aquesta manera, mirem més enllà i entenem l’educació com la pràctica del
sentit crític, tot coneixent noves persones, escoltant i valorant nous pensaments
i propostes, fent amics i sentir-nos part del grup, procurant mantenir l’obertura
de mires. Lluïsos vol ser un espai on cadascú es pugui expressar tal com és,
sentint-se respectat i acollit.
Caps, directors i directores, entrenadorsi entrenadores, monitors i monitores
som feliços facilitant que altres nens i nenes tinguin una vivència personal que
a nosaltres ens ha ajudat a créixer i ha contribuït a formar-nos com a persones.

Lluïsos educa en :
El coneixement i
creixement personal
a través de les
vivències, les emocions
i l’humanisme, la
responsabilitat i el
treball en equip, la
paciència i el respecte,
l’esforç i l’esperit crític
per a la transformació
de cadascú
i la societat.

Ideari realitzat pel Consell Pedagògic de Lluïsos de Gràcia
on hi ha representades totes les seccions de l’entitat.

Recuperem la memòria de l’edifici!
Les obres realitzades aquest inici de curs a l’edifici de Verntallat han deixat al
descobert una sorpresa: un antic porxo que havia quedat tapiat. L’adequació
d’aquest espai per poder-hi realitzar més activitats i la redistribució de les sales,
han permès convertir el pati de Lluïsos en un nou espai acollidor.
Aquest no ha estat l’únic espai de l’entitat que s’ha remodelat. Durant l’estiu s’ha
pintat el gimnàs i s’han fet canvis a la pista de Bàsquet. Les graderies de pedra
s’han eliminat per donar cabuda a dues pistes de minibàsquet que permetran
realitzar dos entrenaments a la vegada, i evitar així el desplaçament dels equips
a altres espais.
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Octubre per als més joves
DescoNNecta:
Els dies 20 i 21 d’octubre Lluïsos s’ha omplert de
música amb la celebració de les semifinals del concurs
de bandes joves que organitzem juntament amb
L’Ampli. Aquest projecte vol fomentar i motivar els
grups joves donant-los l’opció de tocar en un escenari
professional i fer de teloners d’un grup reconegut.
En aquesta segona edició, el grup escollit és Nueva
Vulcano, que actuarà el 10 de novembre a la gran final
del DesconNNecta 2017 i interpretarà en primícia
algun dels temes del seu nou disc.
www.desconnecta.cat

Festival Màgicus:
La vuitena edició del Festival Màgicus torna a omplir
de màgia el barri de Gràcia, els mercats de la ciutat i el
Teatre de Lluïsos. Els dies 27, 28 i 29 d’octubre hi ha
programat el concurs on 6 joves mags demostraran les
seves capacitats per merèixer un lloc entre els millors
i poder acturar dissabte 28 d’octubre a la Gran Gala
on hi haurà com a convidats el mag Txema, el Mag
Albert, la maga Gisell, el mag Ruben Vilagrand i el mag
Xavier Giró.
Consulteu tota la programació al web.
festivalmagicus.lluisosdegracia.cat

Amb projecció...
20 anys de Taller de Teatre

estat alumnes seus i a causa de l’èxit van començar a
ampliar l’equip que actualment formen també la Marta
Sorribas i l’Eva Saumell.

L’estiu de 1997 la Marta, l’Eva i la Soles començaven
un projecte de formació teatral a Lluïsos que van
anomenar En sense. Avui miren enrere i veuen més
de 600 alumnes de totes les edats, incomptables
anècdotes i la satisfacció de veure la feina feta durant
el curs dalt de l’escenari.

“Hem crescut professionalment i personal als Lluïsos de
Gràcia, i hem acumulat experiències molt gratificants.
Hi ha alumnes que han crescut amb nosaltres; com a
anècdota podem dir que un dels alumnes va començar
a fer teatre als 11 anys,z i ara ja en té 31 i segueix amb
nosaltres. En el fons som com una gran família que cada
any s’amplia una mica més”.

Recentment llicenciades a l’Institut del Teatre i
carregades d’energia, la Marta Altimira, l’Eva Iglesias
i la Soles Velázquez van estrenar al Festival Grec de
Barcelona l’obra “Pedra de Tartera”, de Maria Barbal amb
direcció de Marta Sorribas. L’èxit de l’estrena va fer que
en Jordi Casassas, aleshores president dels Lluïsos de
Gràcia les convidés a portar-la a Lluïsos Teatre i d’aquí
va néixer una col·laboració que encara avui és vigent.
Foto: Henar Velázquez

“Un cop fetes aquelles representacions, ens va
proposar de fer tallers de teatre a l’entitat i així vàrem
iniciar el primer taller intensiu per a nens el juliol de
l’any 1997.” 20 anys després miren enrere i se sorprenen
de veure com va anar creixent en nombre d’alumnes
i tallers. En total més de 600 nens, joves i adults han

Marta Altimira, Eva Iglesias, Soles Velázquez,
Marta Sorribas i Eva Saunell
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Els ateneus estructures d’estat

Els ateneus han estat escoles de democràcia des de fa dos segles a Catalunya. Han estat embrió de llibertat associativa,
de presa de decisions col·lectives, a través de l’assemblearisme com a eina de consens entre els seus associats i
associades. Aquestes entitats són vertebradores de propostes culturals, polítiques i socials que responen a la necessitat
de forjar pensament crític, sentiment de pertinença i cohesió social de barris i municipis.
Recollint aquest mecanisme identitari, des de la seva fundació, el 1983, la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) ha
recollit l’anhel d’autodeterminació del poble català amb diverses expressions. L’any 2012, vam publicar el “Manifest
dels ateneus”, en què apostàvem per la cultura associativa de base, vertebradora de l’estima a un país i a una llengua,
a través dels valors que hem transmès generació rere generació: el respecte, la igualtat, el civisme, la democràcia i la
solidaritat. El 2013, en el “Manifest a favor del dret a decidir”, l’Assemblea General de Socis va oferir els nostres recursos
humans i d’infraestructures a la societat, per tal de poder exercir un dret que considerem fonamental per a construir la
Catalunya del futur.
El 2017, hem publicat el “Manifest de la FAC a favor de la celebració del referèndum de l’1-O”. També hem participat al
“Manifest de la Cultura Popular de Catalunya en defensa dels drets civils dels catalans i catalanes i de la celebració del
referèndum de l’1-O”.
Val a dir que moltes de les nostres entitats federades han estat seu electoral de la celebració del referèndum de l’1-O, o
s’han postulat com a alternativa davant de l’amenaça de l’Estat espanyol. Com la FAC, moltes d’elles també s’han sumat
a l’aturada de país del 3 d’octubre, i han condemnat les agressions violentes comeses contra la ciutadania, el dret a la
llibertat d’expressió, el dret a l’exercici democràtic de celebrar el referèndum i el patrimoni.
Salvador Casals
President de la Federació d’Ateneus de Catalunya

Entrevista:

“La Junta de Lluïsos estem al servei de les persones sòcies,
del barri i del país”.

Rafa Giménez és vocal de la Junta de Lluïsos de Gràcia i expresident del Cor Gregal. Per ell formar part de la Junta és
un acte de responsabilitat i implicació amb una entitat al
servei de la societat, que educa en valors i que promou la
democràcia, el diàleg i és capdavantera en la trasnformació social del país.
Què significa formar part de la Junta de Lluïsos?

Vas representar Lluïsos en la mediació amb el Banc
Expropiat.
La voluntat de Lluïsos era posicionar-se en contra de
qualsevol tipus de violència en qualsevol àmbit i, per
tant, oferir-nos com a entitat mediadora ens posicionava com a interlocutor vàlid en aquesta taula de
diàleg per afavorir la comunicació, crear enllaços amb
l’administració i buscar acostaments i solucions de barri.
També ets el representant a la Taula d’Entitats pel
Referèndum.
A diferència de la taula de mediació, aquí hi havia un
posicionament, no a favor o en contra de la independència, sinó a favor de poder expressar el nostre parer i
la nostra opinió. Era una taula inclusiva, estavem donant
veu a una demanda de la societat.

Lluïsos és capdavantera en algunes qüestions, com
per exemple en el cas de l’estelada al balcó.
És una responsabilitat prendre partit en aquest tipus
de qüestions i som conscients que en una entitat com
Lluïsos hi ha moltes sensibilitats diferents. Però pensem
que seria irresponsable no fer-ho. Mullar-nos i prendre
partit és necessari vist el pes i la importància d’una entitat com Lluïsos. No només fem esport i cantem, sinó
que eduquem, eduquem en el lleure. I prendre partit
també és educar a la joventut de casa nostra.
Què ha fet Lluïsos en aquests mesos en relació amb
el Procés fins a dia d’avui?
Hem donat suport a entitats, hem participat en xerrades, hem signat i donat suport a posicionaments com
ara el de la FAC. Ens vàrem oferir com a seu electoral, i
ens vam posar al servei del barri, de la ciutat i del país.
I això tot just comença. No vindran temps fàcils. Volem
seguir oferint diàleg i volem seguir estant al
costat de la societat, del barri i ser part activa en
la construcció del país que volem.

Entrevista completa a www.lluisosdegracia.cat

A nivell personal he après moltíssim. Tenia la sensació
d’estar molt focalitzat en la meva secció, el Cor Gregal,
i volia involucrar-me més en una entitat que considero molt rellevant per al barri. Com a representants de
l’entitat hi ha una gran responsabilitat, ja que Lluïsos té
molta presència en molts àmbits i aquesta representativitat ha d’estar molt ben formulada.

www.lluisosdegracia.cat
15 anys fent titelles!
Nova programació familiar de Lluïsos Teatre de titelles i nadons 2017/18. Més informació a www.lluisosteatre.cat

Pinta el mandala solidari!
L’associació Babyogui va publicar un llibre de
mandales solidaris amb la participació de nens
i nenes. Aquest mandala el va dibuixar la Maria
de 7 anys. Ens ajudeu a pintar-lo?

Babyogui imparteix dos tallers a
Lluïsos de Gràcia. Ioga en Família, el
primer dissabte de cada mes, i Ioga
amb nadons, els dijous de 10 a 11h.
Més informació al web de Lluïsos:
www.lluisosdegracia.cat/tallers
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