CURS 2016-2017

Aquest 2016-17 ha estat un any ple de projectes, reptes
i il·lusions i volem destacar la constitució del Consell
Pedagògic de Lluïsos, format per dirigents de la casa i
que durant el curs ha definit l’ideari “Lluïsos educa”.

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”.

El Consell s’ha creat perquè som una entitat compromesa
amb la nostra cultura, l’esport i el lleure, amb una
dedicació voluntària de socis que, implicats en les
activitats diverses, contribuïm en l’educació de persones
compromeses.

Lluïsos vol ser un espai on cadascú es pugui expressar
tal com és, sentint-se respectat i acollit. Creiem que serà
un bon document que ens permetrà endreçar què som,
què fem i perquè ho fem. Lluïsos som vivències que ens
fan créixer. Que ens fan ser ciutadans compromesos.
Lluïsos ens fa viure emocions.

L’ideari té per objectiu definir com entenem l’educació
dins la nostra entitat. I el resultat és que “entenem
l’educació com la pràctica del sentit crític, coneixent
noves persones, escoltant i valorant nous pensaments
i propostes, fent amics i sentint-nos part del grup,
procurant mantenir l’obertura de mires”. Eduquem “en
el coneixement i creixement personal a través de les
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Volem tornar a recordar de nou
l’aportació de molts socis i famílies de
Lluïsos en la campanya 400 x 500. La
recta final, per al finançament de les
obres de Lluïsos. GRÀCIES!

SOCIS

DIRIGENTS

Tanquem el curs 2016-17 amb 1.135 socis
i sòcies que participen en les diferents
seccions de la casa.

L’entitat és activa i funciona gràcies
a les 159 persones 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.

1.135
socis

SOCIS PER EDAT i GÈNERE

159

dirigents

DIRIGENTS PER EDAT i GÈNERE
més de 65 anys 111

de 25 a 64 anys 382

de 18 a 24 anys 169
de 12 a 17 anys 268

de 0 a 11 anys 205

612 homes

523 dones

53,90%

46,10%

SECCIONS
SOCIS PER SECCIONS

TOTAL = 1.135

76 homes

83 dones

TOTAL = 159

MOMENTS IMPORTANTS DE LES SECCIONS
El curs 2016-17 ha estat un any amb moltes celebracions. L’Agrupament Escolta ha celebrat els 60 anys amb
60 cims i una festa. El Virolet n’ha fet 50 i va convocar
desenes d’excantaires de totes les edats al Concert de
Sant Lluís. El Cor Gregal n’ha fet 5 i els horts urbans i
la Verdinada arriben als 10 anys. En arts escèniques, la
programació de titelles enceta la seva quinzena edició i
Sotacabina teatre suma 25 anys.
La secció de Bàsquet va celebrar el 5è torneig de
Bàsquet Adaptat, una iniciativa impulsada conjuntament
amb l’AcidH. I Tennis de Taula va celebrar el seu torneig
d’estiu i va tancar l’any amb molt bons resultats.
Les corals han estat viatjant molt, com Vent del Nord,
que va marxar fins a Zaraus, o Gregal que va anar a
cantar a Menorca. Cantiga va interpretar l’Esplendor
de Lied a Sant Cugat i va portar l’espectacle “Fàbriques
de sons” a Terrassa. La coral Sinera va interpretar el
tradicional Cant de la Sibil·la i posa a la venda el CD “12
minuts de pausa”. Vadegospel va rebre un cor de Boston
i va organitzar una recollida solidària de material per a
nadons. El concert de Nadal va anar a càrrec de La Fuga
i El Virolet.
En arts escèniques, GFT i Sotacabina van presentar 3
obres de teatre respectivament.
Durant les setmanes del cigró, els caps de l’Agrupament
i del GMM van viure a Lluïsos. AE va organitzar una
magnífica exposició al vestíbul. I l’esplai GMM va
organitzar una festa a la plaça del Nord, que va anomenar
la “Multada”, una demostració d’enginy i de convivència.

ACTIVITATS I PROJECTES ALS LLUÏSOS
FOMENT DE LA CULTURA TRADICIONAL CATALANA

ACTIVITATS CULTURALS

- Diada Nacional de Catalunya - Acte del G6.

- Festa Major dels Lluïsos de Gràcia.

- Celebració del Nadal. Eucaristia, sopar de
Nadal. recollida d’aliments i campanya amb
Càritas.

- VIIè Màgicus, Festival de Màgia Jove de
Barcelona.

FOMENT DEL MEDI I SOSTENIBILITAT
- 10a Verdinada: Activitats al voltant de la sensibilització del medi ambient que es celebra a Gràcia
al voltant del mes de març. Dins aquest marc,
l’entitat va fer una ecoauditoria de residus.
- Hort Urbà: Horticultura urbana al terrat dels
Lluïsos a través de les taules de planter que
gestionen 9 usuaris.
- L’Amagatall: Excursions a la muntanya, amb
l’objectiu de descobrir petits racons de natura
que es troben al nostre entorn.
- Renova la teva roba i les teves joguines: Xarxa
d’intercanvi de roba i joguines entre diversos
equipaments i entitats de la ciutat de Barcelona.
- Cistelles ecològiques: Servei de fruita i verdura
ecològica, que es pot recollir als Lluïsos, cada
dijous, a la tarda.

CASALS i CAMPUS

- DescoNNecta. Concurs de bandes joves.
- Cicle d’Exposicions: en total 18 “Història del
Judo”, “Mira’m”, “Refugiats, per què?” “On van
els residus?”, etc.
- Conferències: “Què en sabem de la crisi
migratòria i de la condició de refugiat?”, “La
tenacitat i la il·lusió et fan arribar a l’èxit”,
“Garanties per a la democràcia”, “TEDxGràcia”
- Promoció d’activitats teatrals i culturals a
Lluïsos Teatre. Veure Lluïsos Teatre.

FOMENT DE L’ESPORT
- Grup Xino-Xano.
- 12 hores de bàsquet.
- Torneig adaptat de bàsquet Sant Jordi (Acidh).
- Tornejos de Sant Lluís de Tennis de Taula i
Bàdminton.

TALLERS

Participants = 216

S’han organitzat 2 casals de cultura popular i tradicional, 3 casals de Robòtica i un Campus Esportiu.
Pel que fa al casal, l’objectiu ha estat treballar de
forma lúdica les diverses mostres de cultura popular i
tradicional catalanes.
Amb el casal de robòtica s’ha après programació,
construcció de drons i tecnologia.
Per primer any hem apostat pel campus esportiu, amb
l’objectiu de transmetre diversos esports (tennis taula,
bàdminton, judo, etc.) als més grans.
Tots els monitors són dirigents de l’entitat.
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LLUÏSOS TEATRE

COMUNICACIÓ
Des del Nord Express

107

7

ACTES

ESPECTACLES
DE TITELLES

En total s’han realitzat 107
actes: espectacles i concerts
de les seccions, dels tallers,
programació professional i
lloguers.

6 espectacles al teatre
i l’espectacle itinerant
“Racons de contes”, en
col·laboració amb el Festival
Píndoles.

11

2

ESCOLES

RESIDÈNCIES

Hem fet 7 funcions escolars i “Alícia” de Viu el Teatre i
han passat 783 alumnes.
“Life is real” de L’Ostra 28.

4 números

TARDOR

HIVERN

PRIMAVERA

ESTIU

Enviament regular de butlletins:
Butlletins

Enviats

Subscriptors

de socis:

51

3.000

de lluïsos teatre:

18

2.000

Seguidors
instagram

335

Seguidors
Twitter
Seguidors
facebook

2.035

1.984

9.900
Més seguidors a les xarxes socials

ESPECTADORS

Agost 2014

El segon any, després de la reforma integral del
teatre, la sala s’ha consolidat com un focus referent
de la programació familiar de qualitat i s’ha obert
a la ciutat i al barri amb propostes innovadores i
amb programació per a escoles. S’ha fet una aposta
per les companyies de nova creació a través de les
residències artístiques, i el nombrós públic que ha
assistit als espectacles corrobora la bona acollida de
les propostes programades.
En paral·lel s’ha seguit combinant la part amateur
amb la professional, sense renunciar en cap cas a
la qualitat dels espectacles que es posen en escena.
Treballem per a posar en valor, potenciar i explicar
com fem conviure aquesta diversitat.

Agost 2015

1.189
1.364
1.701

Agost 2016

1.984

Agost 2017

Agost 2014
Agost 2015
Agost 2016
Agost 2017

1.265
1.435
1.623
2.035

Som @lluisosteatre a Facebook, Twitter i Instagram.

SERVEIS AL SOCI
138

Lloguer
d’espais

26

Descomptes
en botigues,
establiments i
serveis

Cartells i disseny gràfic:
400 cartells de totes les activitats de l’entitat a les 11 cartelleres de la casa i més de 2.000 cartells distribuïts als
carrers del barri.

NÚMEROS
Exercici 2016-2017

EXERCICI 2016/2017

TOTAL

%

Total Ingressos d’explotació

1.113,9

100,0%

Total despeses de personal

-222,2

-19,9%

Total altres despeses d’explotació

-690,2

-62,0%

Total amortització del immobilitzat

-88,1

-7,9%

Total despeses extraordinaries

-1,2

-0,1%

Resultat d’explotació

112,3

10,1%

Total resultat financer

-61,7

-5,5%

Resultat de l’exercici

50,6

4,5%

€ x 1.000

INGRESSOS PER TIPOLOGIA

INGRESSOS PER ORIGEN

5%
15%

11%
36%

44%

10%

69%

6%

4%

Serveis i altres

Subvencions

Gestió general

Tallers

Quotes

Arrendaments

Activitats
Teatre

Seccions

FORMEM PART DE: Amics de la Música de Barcelona / Col·lectiu G6 / 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 / Fed. Sardanista de Catalunya / 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 Ecovagana / Àrea Metropitana de Barcelona / SCEA / EBM Caspolino / Més Opcions / Banc del temps de Gràcia / Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia / Comissió de festa major carrer Llibertat / botiga Màgicus /
Mercats (Llibertat, La Concepció i Ninot) / Companyia Mag Oli / ACAI / FIMAG / Eix comercial Gran de Gràcia / Associació Alblamoving / CE Europa / Banc
de sang i teixits / Òmnium Gràcia / ANC Gràcia / acidH / La Perla 29 / Professor Karoli/ L’Ampli / Festival Cruïlla / Festival Canet Rock / Festival Vallsonora

COL·LABOREM AMB
Photogenic Festival / TEDxGràcia / Terrats en Cultura / Viu el Teatre /Companyia L’Ostra 28 / Col·lectiu LaPùblica

