CURS 2017-2018

Aquest curs 2017-2018 ha estat molt marcat pels
esdeveniments polítics del nostre País. El camí fins l’1
d’octubre i l’empresonament i exili dels líders polítics i
socials ens ha condicionat amb intensitat.
L’entitat ha estat al costat de la defensa i reivindicació de les
nostres llibertats essencials, fet que ens ha acompanyat i
s’ha fet present durant tot el curs que tanquem i resumim
en aquesta Memòria. Malgrat aquesta excepcionalitat la
vida social, cultural, esportiva i de lleure dels Lluïsos
de Gràcia ha seguit el seu desenvolupament normal,
no hauria de ser d’altra manera, doncs conscients del
moment cal seguir treballant en allò que ens pertany, que
és la llibertat d’exercir la nostra voluntat com a entitat
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i alhora refermar-nos en aquesta actitud de recordar i
denunciar en tot moment el que considerem injust.
Seguim treballant en aquells valors que compartim:
respecte, humanisme, responsabilitat, treball en equip,
paciència, respecte, persistència... i ens esforcem, des
de cada racó de casa nostra, per ajudar i contribuir en la
transformació personal i social per avançar en l’objectiu
de fer-nos millors persones i, així, contribuir a fer un
millor país.

PERSONES SÒCIES

DIRIGENTS

Tanquem el curs 2017-18 amb 1.138 socis
i sòcies que participen en les diferents
seccions de la casa.

L’entitat és activa i funciona gràcies als
171 dirigents que organitzen el dia a dia
de les seccions de l’entitat. Presidents,
tresorers, responsables de logística i
activitats, directors, entrenadors, caps
i monitors.

1.138
socis i
sòcies

SOCIS PER EDAT i GÈNERE

171

dirigents

DIRIGENTS PER EDAT i GÈNERE
Més de 65 anys 116

De 25 a 64 anys 375

Més de 60 anys

21

De 50 a 60 anys

23

De 40 a 50 anys

19

De 30 a 40 anys

11

De 20 a 30 anys

79

Menys de 20 anys

18

De 18 a 24 anys 151
De 12 a 17 anys 282

De 0 a 11 anys 214

615 homes

523 dones

54,08%

45,92%

TOTAL = 1.138*

88 homes

83 dones

TOTAL = 171

* Tenim 16 persones sòcies i
amigues a la presó i l’exili.

SECCIONS
SOCIS PER SECCIONS

MOMENTS IMPORTANTS DE LES SECCIONS
El Xino-Xano ha celebrat 25 anys d’excursions aquest curs i ho
ha fet amb una exposició i una sortida especial a Tossa de Mar.
L’Amagatall ha celebrat 5 anys d’excursions i el DescoNNecta
ha organitzat el segon concurs amb molt d’èxit i participació,
tant de bandes com de públic. Enguany, com a novetat,
Capromoscow, el grup guanyador, ha tocat a la Festa Major de
Gràcia.
La secció de Bàsquet ha organitzat el 6è torneig de Bàsquet
Adaptat, una iniciativa impulsada conjuntament amb l’AcidH, i
l’Escola de tennis de taula un torneig d’estiu, tancant l’any amb
molt bons resultats i novetats importants per al nou curs.
La Coral Cantiga va participar a l’espectacle “La cultura ens
fa lliures” que va recaptar diners per l’ACDC. La Coral Vent del
Nord va viatjar a Zarautz per realitzar una cantada conjunta amb
la Shola Cantorum. Cor Gregal va viatjar a Mallorca pel seu 5è
aniversari. La Coral Vadegospel també va celebrar el seu 5è
aniversari amb un concert. El concert de Nadal va anar a càrrec
de la Coral Sinera i El Virolet. I totes les corals de Lluïsos van
protagonitzar un concert sota el nom The Nord Side Story per
celebrar la Festa Major de l’entitat per Sant Lluís, que enguany
es va celebrar el dia 17 de juny.
En arts escèniques, GFT i Sotacabina van presentar 3 obres de
teatre respectivament.
L’Agrupament i l’Esplai GMM van celebrar la setmana del cigró.
Uns dies en què els caps i monitors han fet vida i nit dins de
Lluïsos, cada secció separadament. Enguany els Truks van anar
de campaments a fer una ruta per Eslovènia i els Konquis del
GMM van anar a Astúries.

ACTIVITATS I PROJECTES ALS LLUÏSOS
FOMENT DE LA CULTURA TRADICIONAL CATALANA

ACTIVITATS CULTURALS

- Diada Nacional de Catalunya - Acte co-organitzat pel G6

- Festa Major dels Lluïsos de Gràcia.

- Celebració del Nadal. Eucaristia i sopar de Nadal.

- VIIIè Màgicus, Festival de Màgia Jove de
Barcelona.

FOMENT DEL MEDI I SOSTENIBILITAT
- Verdinada: Activitats de sensibilització del medi
ambient, durant el mes de març.
- Hort Urbà: 14 taules d’hort urbà al terrat de
Lluïsos, xerrades, assessorament, compostatge.
- L’Amagatall: Excursions familiars per descobrir
racons de natura del nostre entorn.
- Renova la teva roba i les teves joguines: Xarxa
d’intercanvi de roba i joguines.
- Cistelles ecològiques: Servei de recollida de
les cistelles de fruita i verdura ecològica. Com
a novetat oferim ous, carn i pollastre ecològics i
producte envasat.
FOMENT DE L’ESPORT
- 12 hores de bàsquet.
- Torneig adaptat de bàsquet Sant Jordi (Acidh).
- Tornejos de Sant Lluís de Tennis Taula i Bàdminton.

CASALS i CAMPUS

- DescoNNecta. Segona edició del Concurs de
bandes joves.
- Cicle d’Exposicions: en total 17. Entre d’altres:
“20 anys taller teatre”, “25è aniversari Xino-Xano”,
“Dones per la pau” i “Falles i fogueres”.
- Conferències: “TEDxGràcia”.
ACTIVITATS GROGUES
- Acollida del dejuni col·lectiu de l’ANC del 16 al
23 de març.
- Paella groga, el 14 abril. Organitzat amb la Taula
d’Entitats de Gràcia pel Referèndum.
- Espectacle de Màgia Groga, el 7 d’abril.
Organitzat amb ANC Gràcia, Assemblea Dones i
Feministes per la independència.
- Espectacle Trenkaband, el 27 abril. Organitzat
amb l’Associació catalana pels drets civils i
Òmnium Gràcia.
- Espectacle La Cultura ens fa lliures, el 13 de
maig. Organitzat per Lluïsos de Gràcia amb
Cantiga, Pep Bou, Marta Carrasco i Feliu Gasull i
Enric Casassas.
- Lluïsos som membres actius d’Ateneus per la
Democràcia.

S’han realitzat 2 Casals de cultura popular i tradicional,
2 Casals de robòtica i un Campus esportiu.
Pel què fa al casal, l’objectiu ha estat treballar de
forma lúdica les diverses mostres de cultura popular i
tradicional catalanes.

TALLERS

Participants = 322

Amb el casal de robòtica s’ha après programació,
construcció de drons i tecnologia.
Per segon any, hem apostat pel campus esportiu, amb
l’objectiu de transmetre diversos esports lluïsencs (tennis
taula, bàdminton, judo, bàsquet, etc.) als més grans.
Tots els monitors i monitores són dirigents de l’entitat
i el servei de menjador el va oferir el Bar Perdem el
Nord.
40 nens i nenes

al Casal de Nadal

12 nens i nenes

al Casal de Robòtica de Setmana
Santa

88 nens i nenes

Campus esportiu

249 nens i nenes

al Casal d’Estiu

30 nens i nenes

al Casal de Robòtica d’Estiu
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LLUÏSOS TEATRE

COMUNICACIÓ
Des del Nord Express

86

10

ACTES

ESPECTACLES
DE TITELLES

Espectacles i concerts de
les seccions, dels tallers, de
la programació professional
(titelles, residències i màgia) i
dels lloguers.

S’han programat 8 espectacles
al teatre de titelles i 2 de
nadons. Per tercer any hem
acollit l’espectacle itinerant
“Racons de contes” del Festival
Píndoles.

2

16
ESCOLES

RESIDÈNCIES

Hem fet 7 funcions
escolars i han passat
1.171 alumnes.

“Orlando Boom” de Cia La
Bondage i “Histèriques” de
Ramona de Van der Bürg

4 números

TARDOR

HIVERN

PRIMAVERA

ESTIU

Enviament regular de butlletins:
Butlletins

Enviats

Subscriptors

de socis*:

50

3.200

Lluïsos Teatre**:

22

2.000

* Arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de Protecció de Dades, la
base de dades de Lluïsos s’ha vist reduïda fins a 1.070 contactes. Aquest
fet però ha fet que la ratio d’obertura dels correus sigui ara del 50% en
lloc del 24%. Un indicador clar de què la Base de Dades no estava prou
actualitzada.
** Arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de Protecció de Dades, la
base de dades de Lluïsos Teatre s’ha vist reduïda fins a 390 contactes.
Aquest fet però ha fet que la ratio d’obertura dels correus sigui ara del
30% en lloc del 18%. Un indicador clar de què la Base de Dades no
estava prou actualitzada.

Seguidors
Instagram

696

6.500

Seguidors
Twitter

ESPECTADORS

2.228

Aquest any, a més de celebrar 15 anys de titelles i
d’obrir una nova línia de programació per a nadons
han passat altres coses.
En quant a residències es van poder veure dues obres
de nova creació amb una temàtica i una posada en
escena arriscades. Les joves companyies Ramona de
Van der Bürg i La Bondage van trobar a Lluïsos l’espai
i les condicions tècniques per portar-les a terme.

Més seguidors a les xarxes socials
Agost 2014
Agost 2015

Agost 2017

SERVEIS AL SOCI

Agost 2014

Lloguers
d’espais

28

Descomptes
en botigues,
establiments i
serveis

1.189
1.364
1.701

Agost 2016

Som @lluisosteatre a Facebook, Twitter i Instagram.

138

Seguidors
Facebook

2.521

Agost 2015
Agost 2016
Agost 2017

1.984
1.265
1.435
1.623
2.035

Cartells i disseny gràfic:
S’han fet més de 450 cartells de totes les activitats de
l’entitat. S’han penjat a les 13 cartelleres de la casa i més
de 3.500 s’han distribuït als carrers del barri i la ciutat.

NÚMEROS
Exercici 2017-2018

EXERCICI 2016/2017

EXERCICI 2017/2018

TOTAL

%

TOTAL

%

Total Ingressos d’explotació

1.113,9

100,0%

1.115,6

100,0%

Total despeses de personal

-222,2

-19,9%

-234,9

-21,1%

Total altres despeses d’explotació

-690,2

-62,0%

-724,3

-64,9%

Total amortització del immobilitzat

-88,1

-7,9%

-77,5

-6,9%

Total despeses extraordinàries

-1,2

-0,1%

2,6

0,2%

Resultat d’explotació

112,3

10,1%

81,4

7,3%

Total resultat financer

-61,7

-5,5%

-58,7

-5,3%

Resultat de l’exercici

50,6

4,5%

22,7

2,0%

€ x 1.000

INGRESSOS PER TIPOLOGIA 2017-18

7%

INGRESSOS PER ORIGEN 2017-18

3%

4%
13%

35%

40%

73%

8%

4%

13%

Serveis i altres

Subvencions

Gestió general

Tallers

Quotes
Donatius i patrocinis

Arrendaments

Activitats
Teatre

Seccions

FORMEM PART DE: Amics de la Música de Barcelona / Col·lectiu G6 / Encís/ Esplac – Fed. Catalana de l’Esplai / Fed. Barcelona de Tennis Taula
/ Fed. Catalana d’Entitats Corals / Fed. Catalana de Bàsquet / Fed. Catalana de Tennis Taula / Fed. d’Ateneus de Catalunya / Xarxa de Teatres d’Ateneus
de Catalunya (XTAC) / Fed. de Grups de Teatre Amateur de Catalunya / Fed. Europea de Joves Corals – Europa Cantat / International Federation for
Choral Music / Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi / Òmnium Cultural / Plataforma per la Llengua / Plataforma Pro-seleccions esportives catalanes /
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya / Suport Associatiu / Taller d’Història de Gràcia / L’Independent de Gràcia
COMPLICITAT: Espai Jove la Fontana / DEPANA / La Fàbrica del Sol / La Caputxeta Ecovegana / Àrea Metropolitana de Barcelona / SCEA / EBM Caspolino / Més Opcions / Banc del temps de Gràcia / Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia / La Vella de Gràcia / Comissió de festa major carrer Llibertat
/ botiga Màgicus / Mercats (Llibertat, La Concepció i Ninot) / ACAI / FIMAG / Eix comercial Gran de Gràcia/ CE Europa / Banc de sang i teixits / Òmnium
Gràcia / ANC Gràcia / acidH / La Perla 29 / Professor Karoli/ L’Ampli / Festival Cruïlla / Festival Canet Rock / Bankrobber / BCore
COL·LABOREM AMB
Photogenic Festival / TEDxGràcia / Terrats en Cultura / La Bondage / Ramona de Van der Bürg / Festival Píndoles

