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Cinema, teatre, circ, màgia, titelles, fotografia,
exposicions, cant coral, música experimental,
escoltisme, esplai, excursionisme, casals per
infants, tallers formatius, festivals multiculturals,
bàsquet, futbol sala, bàdminton, Tenis Taula,
debats, dinars, sopars, diables, sardanes, cultura
popular...
Al llarg d’un any, els Lluïsos i cada una de les
seves seccions organitzen un gran nombre d’activitats. La voluntat d’aquesta memòria és resumir
cada una d’elles, acostar al lector al dia a dia de
l’entitat, presentar les noves iniciatives dels socis,
transmetre els valors de l’associació i valorar de
forma objectiva els objectius plantejats a l’inici
del curs.
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Us presentem, doncs, la Memòria d’activitats dels
Lluïsos de Gràcia del curs 2006-2007. Esperem
que us permeti conèixer de prop la realitat d’una
Associació com els Lluïsos de Gràcia arrelada a la
Vila de Gràcia.
3
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> L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
L’Assemblea General de Socis és l’òrgan de govern dels Lluïsos de
Gràcia, on es reuneixen els associats per decidir la gestió de l’entitat.
Les funcions de l’Assemblea general són les següents:
> Establir les línies generals d’actuació de l’entitat
> Elegir els membres de govern i controlar-ne l’activitat
> Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals
> Aprovació de les quotes de l’entitat i les seccions
> Controlar la gestió de la Junta Directiva i aprovar la Memòria
> Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser socis i les altes
i baixes dels associats
L’assemblea General de socis es reuneix un cop a l’any i tal com indiquen els estatuts de l’Associació, cal que ho faci entre els mesos de
setembre i novembre. L’Assemblea de socis del curs 2005-2006 es va
reunir el 29 de novembre de 2006 amb una participació de 49 socis,
que representaven el 4,39% del total de 1.115 socis de l’entitat.

> CONTINGUT DE L’ASSEMBLEA
DEL CURS 2005-2006
1. Aprovació de l’informe de
gestió de la Junta Directiva
durant el curs 2005-2006.
2. Aprovació de la creació de
la secció de futbol sala.
3. Aprovació de la memòria i
el balanç econòmic de
l’any 2005-2006.
4. Aprovació de la memòria
del 150è aniversari.
5. Aprovació del projecte
del curs 2006-2007.
6. Aprovació del pressupost de l’any 20062007.
7. Aprovació de les quotes
de l’entitat i de les seccions.
Una hora abans de la celebració de l’Assemblea ordinària es
va celebrar una Assemblea
extraordinària amb la intenció
d’aprovar la sol·licitud per
declarar els Lluïsos de Gràcia
com a Entitat d’Utilitat Públic.
Després de l’exposició del representant de la Comissió de declaració d’Utilitat pública, Jordi

200

gestions
realitzades
durant el curs
2005-2006

> LA JUNTA DIRECTIVA
L’assemblea general de socis
elegeix per votació la Junta Di- >
rectiva, formada per socis majors
de 18 anys. Els membres de la
Junta Directiva exerceixen un càrrec no remunerat per un període
de quatre anys. Les tasques de la
Junta Directiva són representar,
dirigir i administrar l’associació.
Està formada per un president,
un vice-president, un secretari i
un tresorer. Té, a més a més,
quatre vocals dedicats a diferents àrees: formació, activitats,
projectes de solidaritat i organització interna i personal.
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La Junta Directiva es reuneix
com a mínim una vegada al mes.
Durant el curs 2005-2006 s’ha
reunit 12 vegades en reunió ordinària i una en reunió extraordinària el mes de juliol, a Taradell, per valorar el funcionament i els
objectius del curs 2005-2006.

> LES SECCIONS
Per dur a terme els nostres objectius, els Lluïsos ens organitzem en
seccions o grups dedicats a diferents activitats musicals, esportives o
de lleure. Actualment hi ha 21 seccions, que presentem a continuació:

> SECCIONS D’INFANTS

4

2

7

5
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QUI FORMA LA JUNTA DIRECTIVA DELS LLUÏSOS?
1. PRESIDENT: Jordi Casassas i Pons,
Dirigeix i representa legalment l’associació. Com a president modera i dirigeix els debats de la junta directiva.
2. VICE-PRESIDENT: Francesc Xavier Ripoll i Martínez.
S’encarrega de les responsabilitats del president en
absència d’aquest.
3. SECRETARIA: Íngrid Marín i Miró.
Redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea
General i la Junta Directiva. Igualment, redacta i autoritza
els certificats.

> GRUP DE FORMACIÓ TEATRAL SOTACABINA
Nascuda l’any 1979, és la més antiga de les seccions relacionades
amb el teatre dels Lluïsos. El seu objectiu és formar nens i joves
entre els 8 i els 18 anys tot introduint-los en el món del teatre.

4. TRESORER: Rafael Clot i Mascorda.
Controla els recursos econòmics de l’associació, elabora
el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

> CORAL EL VIROLET
Va néixer l’any 1966 com a secció infantil de la Coral Cantiga i és
membre fundador del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
Formada per més d’un centenar de cantaires d’edats compreses
entre els 4 i els 15 anys.

6. VOCAL DE FORMACIÓ: Xavier Corbera i Gaju.
Dissenya els programes de formació de l’entitat
i gestiona el contingut de les activitats formatives.

> ESCOLA DE BÀSQUET
L’Escola de Bàsquet, que forma part de la secció de Bàsquet dels
Lluïsos de Gràcia, nascuda l’any 1945, introdueix nens i nenes a
partir de 8 anys en els fonaments i tècniques d’aquest esport.

5. VOCAL D’ACTIVITATS: Maria Faust i Ballesteros.
Programa i coordina les activitats que es realitzen a l’entitat.

7. VOCAL DE PROJECTES DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT:
Jordi Ribes i López.
Propasa i coordina els projectes de solidaritat
en els quals intervenim els Lluïsos.
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Bufurull, es va procedir a la votació de la iniciativa. 25 socis o el que
és el mateix un 2,24% dels associats van aprovar per unanimitat la
sol·licitud per tramitar els Lluïsos com a Entitat d’Utilitat Pública.

MEMÒRIA | CURS 2006-07 LLUÏSOS DE GRÀCIA

Com ens
organitzem els Lluïsos?
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ls Lluïsos de Gràcia som una associació sociocultural i esportiva privada, sense ànim de lucre, fundada l’any 1855. Els objectius dels Lluïsos són promoure la formació i el creixement personal i col·lectiu dels infants, joves i adults.

8. VOCAL D’ORGANITZACIÓ INTERNA I PERSONAL:
Clara Fontdevila i Sans.
Responsable de recursos humans i de coordinació de l’equip de treballadors de l’entitat
5
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El 2006
el Virolet ha
celebrat el 40è aniversari. Llegiu el capítol: “Qui ha celebrat
anys als Lluïsos?”
pàg. 36

> MALSONS DE LA VELLA
Integrats en la secció de la Vella de Gràcia, els Malsons de la Vella
van néixer el 27 de maig del 2007 amb la voluntat de donar a conèixer una expressió de la cultura Tradicional tan popular com són els
diables als infants. A finals de juliol, Malsons ja comptava amb una
vintena de membres.

> SECCIONS DE JOVES
< > SOTACABINA TEATRE
El grup Sotacabina Teatre va néixer l’any 1992 per tal d’oferir una
continuïtat en el món teatral a tots aquells membres del Grup de
Formació Teatral Sotacabina.

> CORAL SINERA
La Coral Sinera va néixer l’any 1968 com a secció jove de la Coral
Cantiga, tot just quan començava a iniciar-se el moviment coral
juvenil. Està formada actualment per una trentena de nois i noies
apassionats pel cant, els concerts i els viatges.
> BÀSQUET
La secció de Bàsquet, fundada l’any 1945, compta actualment amb
17 equips masculins i femenins federats a la Federació Catalana de
Bàsquet que participen en competicions segons les diferents categories.

<

>
> L’ANELLA
El moviment sardanista és una de les expressions més tradicions de
la cultura popular catalana. Amb la inclusió del Grup Popular
L’Anella com a secció dels Lluïsos, l’entitat aconsegueix reforçar la
seva aposta per la cultura popular catalana.

> COLLA SANT MEDIR
A principis de l’any 2007, una colla de socis i sòcies van decidir
recuperar la colla de Sant Medir que ja havia funcionat en el període comprès entre 1991 i 1997. Amb aquesta ja són onze les seccions
d’adults dels Lluïsos.
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> AGRUPAMENT ESCOLTA
Fundat l’any 1957, aplega actualment un
centenar d’infants i joves entre els 6 i els
18 anys. Forma part de Minyons Escoltes
i Guies Sant Jordi de Catalunya i el seu
principal objectiu és la formació integral
de la persona en el respecte amb el nostre entorn, tant humà com natural.

> SECCIONS D’ADULTS

>
> CORAL LA FUGA
La Coral La Fuga dels Lluïsos de Gràcia va
néixer el setembre de 1999 amb la voluntat de
ser una coral més en la gran família de corals
dels Lluïsos. Està adreçada a noies i nois a
partir de 25 anys, amb experiència en corals
i coneixements musicals, que tinguin ganes
de passar-ho bé cantant.

> CORAL CANTIGA
La Coral Cantiga dels Lluïsos de Gràcia va
néixer l’any 1961. Formada per una seixantena de cantaires, la seva qualitat artística la
situa en una de les corals més actives de l’entitat.
> CORAL VENT DE NORD
La Coral Vent del Nord dels Lluïsos de Gràcia va néixer l’any 1985
per iniciativa de pares dels nens i nenes que cantaven a la Coral
infantil El Virolet.
> SOMSAL TEATRE
Grup teatral per a adults que proposa descobrir i experimentar el
teatre des de l’humor, la ironia i la imaginació.
> TENIS TAULA
La secció de Tenis-Taula dels Lluïsos de Gràcia es va fundar l’any
1960 i funciona de manera ininterrompuda des de l’any 1978.
Actualment està formada per 5 equips que juguen en competició.

> LA VELLA DE GRÀCIA
Las colla de diables La Vella de Gràcia és
una de les seccions de cultura popular
dels Lluïsos de Gràcia. La seva activitat
principal és participar en totes les activitats lúdiques i culturals del país i especialment de la Vila de Gràcia.

>
> EXCURSIONS XINO XANO
El Grup d’Excursions Xino-Xano va néixer
l’octubre de 1992 amb l’objectiu de conèixer
el país, la seva història i geografia, conèixer i
respectar la natura, realitzar una activitat
física esportiva i crear un ambient amistós.

> FUTBOL SALA
Secció esportiva creada l’any 2005 amb
l’objectiu de practicar aquest esport
sense finalitat competitiva.

> GRUP DEL DIMARTS
Grup de gent gran que es cita els dimarts al
vespre al bar dels Lluïsos per parlar i reflexionar entorn a diferents temes.

La Vella
de Gràcia
ha celebrat el 25è.
aniversari. Llegiu el
capítol: “Qui ha celebrat anys als Lluïsos?”
pàg. 36
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< > ESPLAI GMM
El Grup Mossèn Muñoz va ser creat l’any
1939 i ofereix una educació integral als
infants i joves entre els 7 i els 17 anys en
el temps lliure, fomentant valors com el
respecte, la solidaritat, la convivència i
la comunicació.

7

> DIRIGENTS PER SECCIONS
Dins de les seccions, totes aquelles persones que realitzen tasques
per tirar-les endavant o formen part de la junta de la secció són considerats com a dirigents d’aquella. Són doncs persones amb un paper
clau en la secció en la que participen. A part dels dirigents.

8

núm

GMM
AE
Bàsquet
L’Anella
Tenis taula
Xino Xano
Bàdminton
Sinera
Cantiga
Fotografia
Diables
Malsons

<
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> DIRIGENTS PER SECCIÓ I SEXE

> FOTOGRAFIA
La Secció de Fotografia neix l’octubre de 2000. Anteriorment, ja
havia existit un grup fotogràfic a l’entitat. Organitzen diverses activitats, com sortides fotogràfiques, xerrades, participació en concursos i viatges a festivals de Fotografia com el Visa pour l’Image de
Perpinyà.
< > BÀDMINTON
El grup de bàdminton dels Lluïsos de
Gràcia és un punt de trobada de la gent
de l’entitat entorn d’aquest esport.
Les seccions dels Lluïsos funcionen de manera
autònoma amb una estructura interna formada
per un responsable o president, un secretari i un
tresorer. La comunicació entre la Junta Directiva
de l’entitat i els responsables de les seccions es
fa a través de les Juntes de Seccions, que es realitzen trimestralment a banda, és clar, de les diferents reunions periòdiques.

D H

14 6 8
30 17 13
40 12 28
4 3 1
2 - 2
1 - 1
1 - 1
5 4 1
9 3 6
4 3 1
5 1 4
3 2 1

núm

El Virolet
7
Grup del dimarts 1
Futbol sala
2
Sant Medir
4
Vent del Nord 12
La Fuga
6
GFT Sotacabina 4
Sotacabina
3
Somsal
6
L’Anella
3
Sant Medir
4

D H
7
5
4
3
1
4
2
1

1
2
4
7
2
1
2
2
1
3
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GMM

1

AE
Bàsquet

1
1

Tenis Taula
Bàdminton

1
1

El Virolet
Futbol Sala

2
1

Sinera
Cantiga

1
1

Vent del Nord

1

H
H
H
H
H
D
H
D
H
D
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> LA COMUNICACIÓ AMB LES SECCIONS:
LES JUNTES DE SECCIONS
Les juntes de seccions són trobades on es reuneixen els presidents de
cada secció amb el president de la Junta Directiva dels Lluïsos per
parlar sobre el funcionament de l’entitat i posar de manifest necessitats i suggerències. En el curs 2006-2007 s’han celebrat tres juntes
de seccions, al novembre de 2006, al febrer i al maig de 2007.
Els temes tractats en aquestes juntes han estat els següents:
> La implantació de l’Agenda 21 i els criteris de respecte al medi
ambient als Lluïsos
> El funcionament de la pàgina web dels Lluïsos i en especial de l’ús
del correu.
> La preparació i el desenvolupament de les obres d’adequació dels
Lluïsos
> Els criteris d’accés a les seccions
> La preparació d’actes per a dates senyalades com el Nadal, Sant
Jordi o Sant Lluís.
> Creació de la secció infantil de la Vella de Gràcia, els Malsons de la
Vella
> Incorporació de l’Anella Grup promotor de la Sardana com a secció
dels Lluïsos.

sex

1

GFT Sotacabina
Sotacabina

1
1

Somsal
Catequesi

1
1

Fotografia
Diables 1H

1
1

D
D
H
D
H
D
D
H
H
D
H

Grup dels dimarts 1
Sant Medir
1

12

L’Anella

1

Xino Xano

1

homes

> DIRIGENTS PER SECCIÓ I EDAT
núm Seccions

Menys de 20 anys

3

AE (2), Sinera (1)

De 20 a 30 anys

62

AE (18), Sinera (3), Fotografia (1), El Virolet (12),
Bàsquet (11), GMM (7), GFT Sotacabina (4),
Sotacabina Teatre (2), La Vella (3), Futbol sala (1),

De 30 a 40 anys

25

Fotografia (3), La Fuga (6), El Virolet (1), Bàsquet
(3), Cantiga (3), La Vella (1), Somsal (4), Bàdminton
(1), Sotacabina Teatre (1), Sant Medir (2)

De 40 a 50 anys

20

Tenis taula (1), Basquet (7), Cantiga (5), Vent del
Nord (4), Sinera (1), Somsal (1), Sant Medir (1)

De 50 a 60 anys

12

Vent del Nord (5), Basquet (5), Tenis Taula (1),
Cantiga (1), Somsal (1), L’Anella (1)

Més de 60 anys

9

> LA PARTICIPACIÓ
Com a associació al servei dels seus socis i sòcies, els Lluïsos fomentem la participació dels seus membres en la gestió i la presa de decisions que afecten el funcionament de l’entitat. És per això que els
Lluïsos estimulem els espais de participació i comunicació amb les
nostres seccions i socis.

núm

La Fuga

Catequesi (1), Grup del dimarts (1), Vent del Nord
(3), Xino Xano (1), Bàsquet (2), L’Anella (1)

131

Hi ha
dirigents
d’edats entre
74 a i 17 anys

31

anys: mitjana
d’edat dels
dirigent
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> RESPONSABLES PER SECCIÓ I SEXE
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> CATEQUESI D’ADULTS
La Catequesi d’Adults dels Lluïsos de Gràcia va néixer l’any 1980 i
aplega un grup de gent per reflexionar i debatre entorn a la fe i al
cristianisme.

9

> ELS COL·LABORADORS
Els Lluïsos comptem amb molts col·laboradors que de forma
voluntària treballen per assolir els objectius de l’entitat.

PROPOSTES SORGIDES A LA JUNTA DE SECCIONS
> Obrir la web de l’entitat al programari lliure
> Comunicar a les seccions les altes i baixes de cada una d’elles
> Escriure cartes de comiat i d’agraïment a aquells socis que es
donin de baixa
> Celebrar un acte de benvinguda oficia als nous socis per presentar l’entitat

1

> LES COMISSIONS
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< > LA COMISSIÓ D’OBRES
Creada a partir de la demanda de pares i
mares de la secció de bàsquet de realitzar un estudi tècnic global sobre la rehabilitació de l’espai dels Lluïsos, la comissió d’obres ha elaborat un projecte global d’adaptació i adequació de l’entitat a
la normativa de seguretat i adaptabilitat
vigent. A l’hora d’escriure’l, la comissió
va decidir realitzar una consulta a les
diferents seccions dels Lluïsos per tal de
conèixer les necessitats de cada una d’elles i incorporar-les a un projecte llargament preparat i dissenyat. Posteriorment, el projecte va ser aprovat i, fins i
tot, va obtenir una subvenció de les
administracions públiques per finançarlo. El pas següent de la comissió és en
l’actualitat la consecució d’un Pla especial per part de l’Ajuntament per tal que
els plànols es tirin endavant segons les
demandes dels Lluïsos. La Comissió d’obres està formada per Jordi Casassas,
Josep Morris, Oriol Hosta, Lilian Pérez,
Emili Vinya, Núria Samsó, Víctor Valls,
Cristina Dorado i Oriol Escolà.

> LA COMISSIÓ DE DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA
Creada durant el curs 2005-2006, la Comissió va obtenir el vist-iplau de l’Assemblea extraordinària per tal de continuar el procés de
reconeixement dels Lluïsos com a institució d’utilitat pública. Des
de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya, les competències
en aquesta àrea corresponen a la Generalitat amb la qual cosa el
camí vers al reconeixement sembla apropar-se. Formen aquesta
comissió en Jordi Bufurull i en Ton Foz.

4

5

6

3

7

8

> LES ÀREES DE TREBALL
Actualment hi ha cinc àrees de treball als Lluïsos després de la creació de l’àrea de formació i cooperació. Cada àrea està desenvolupada
per una persona, conformant d’aquesta manera un equip de cinc administratius a la secretaria dels Lluïsos.
9

ÀREES:
> Àrea d’administració i tresoreria:
> Àrea d’atenció als socis i relació amb les seccions
> Àrea d’activitats
> Àrea de formació i cooperació
> Àrea de comunicació
Jordi Melgarejo i Fàbrega
Dolors Moreno Collado
David Montfort Craver
Maria Romero i Yuste
Míriam Rodríguez Angüas

(Tècnic d’administració i Tresoreria)
(Tècnica d’atenció al públic)
(Tècnic de formació i cooperació)
(Tècnica d’activitats)
(Tècnica de Comunicació)

CONSERGERIA
L’equip de conserges el conformen tres membres que permeten que
l’entitat estigui oberta la totalitat de la setmana i, en especial, el cap
de setmana.
Igualment, la realització d’entrenaments de la secció de bàsquet a
l’Escola Pau Casals va comportar la contractació a temps parcial
d’un quart conserge.
Joan Rosell Rabascall
Manel Caramés Saavedra
Anna Rayo Casnovas
MANTENIMENT
La grandària i complexitat de l’edifici dels Lluïsos fa necessària
igualment la contractació a temps complet d’una persona que realitzi les tasques de manteniment.
José García
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1. Gina Tomàs
Correcció lingüística de les publicacions dels Lluïsos:
revista, memòria, díptics…
2. Joan Lafarga
Gestiona la distribució dels llibres editats pels Lluïsos: els
títols de les Guies Temàtiques i els volums de la col·lecció
de llibres infantils “La Gresca i el Torradet, els gegantons
sense rostre”
3. Sara Nadal
Gestió de l’arxiu històric dels Lluïsos
4. Susanna Álvarez
Correcció de continguts de les memòries
5. Jaume López
Assessorament a la Junta Directiva.
6. Carme Segura
Coordinació de la col·lecció de les Guies Temàtiques editades pels Lluïsos
7. Eulàlia Ramírez
Coordinació del projecte de sostenibilitat Agenda 21 dels
Lluïsos
8. Oriol Hosta
Responsable de la Comissió d’Obres que s’ha creat per
elaborar un estudi tècnic d’adaptació i adequació de l’edifici.
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Al llarg del curs les dues comissions creades en el curs 2005-06 han
continuat les seves activitats centrades en dos temes puntuals: l’estudi de rehabilitació de l’edifici i la declaració d’utilitat pública per a
l’entitat.

2
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> La creació del projecte pedagògic general dels Lluïsos
> Els nous projectes en marxa.
> El procés d’elaboració dels díptics de les diferents seccions
> Els serveis als socis i les necessitats de serveis

9. Jordi Bufurull
Responsable de la Comissió creada per tramitar la declaració dels Lluïsos com a entitat d’utilitat pública.
10. Mercè Pons
Coordinació del Cicle de Titelles que des de fa nou anys
organitzem els Lluïsos.

11

12

’activitat dels Lluïsos és intensa i àmplia i està representada per
totes les seccions que formen part de l’entitat. Un dels objectius
tradicionals dels Lluïsos és la concepció i realització d’activitats
cultural i de lleure dirigides al públic infantil i juvenil

L

Concert
50è aniversari
Agrupament
escolta

Què hem fet els Lluïsos? | 04

En aquest extens capítol, podreu fer un ullada a les diferents àrees
en les que treballen els Lluïsos. Podreu veure les diferents activitats
musicals, teatrals i altres accions culturals entre les que s’inclou és
clar les mostres de Cultura Popular Tradicional; les activitats esportives i del lleure infantil, les iniciatives de potenciació de la llengua
catalana, les accions en favor de la sostenibilitat, el foment de la multiculturalitat i les activitats solidàries.

Entrega
de la pista
de xocolata

Debat
electoral
als lluïsos

Casal
d’estiu

Taller
de Cultures
del Món
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Concert
de
Sant Lluis

13

115

32

Coral
El Virolet

67

14

Coral Vent
del Nord

Coral
Sinera

60

Coral
Cantiga

26

Coral
La Fuga

El curs 2006-07 va començar amb la celebració del 25è aniversari
d’en Pep Prats com a director al capdavant de la coral Cantiga dels
Lluïsos de Gràcia. Al llarg de l’any, Cantiga ha interpretat diferents
repertoris en una vintena de concerts realitzats al llarg del curs, des
de la Polifonia Sacra, Carmina Burana de Carlf Orff, Requiem de G.
Fauré o Misa Tango. Concerts a l’Auditori, al Palau de la MÚSICA i una
gira per les illes Canàries.
Per la seva banda, l’any de la coral infantil El Virolet va estar marcat per la participació el mes de maig en dos actes del Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya: el 34è Juguem Cantant a Sabadell i la
40a Trobada General al Palau Sant Jordi de Barcelona.
A l’estiu, la Coral de Joves Sinera va participar al Festival Coral
Internacional de Choralies 2007 del municipi Vaison La Romaine
(França) de l’1 al 10 d’agost. Els espectadors francesos van poder gaudir de dos concerts a cappella de la coral.
> Pel que fa a la Coral La Fuga,
va participar en el cicle “Divendres
coral” de la Federació catalana
d’entitats corals (FCEC) amb la
interpretació dels Funeral Music of
Queen Mary de Henry Purcell. Al
mes d’abril va oferir un concert
conjunt amb l’Orquesta Vila de
Gràcia per Sant Jordi a la Parroquia
de Sant Joan de Gràcia. El concert
més important de l’any de La Fuga
va tenir lloc el deu de juny a
l’Auditori. En concret, la coral va
presentar l’obra African Sanctus
acompanyada per un grup instrumental i per percussió africana..

Què hem fet els Lluïsos... per la música? | 04.A
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De la mateixa manera, el dia de Sant Lluís, totes les corals de l’en- >
titat van participar en un concert conjunt enmarcat en la Festa de la
Música per celebrar la Festa Major de l’Entitat.

> CONSOLIDANT LA FORMACIÓ MUSICAL
A nivell musical, els Lluïsos de Gràcia fan una forta aposta en la formació musical mitjançant l’organització al llarg de tot l’any de tallers
musical per a públics de totes les edats amb l’objectiu de fomentar l’afició per la música. Per una banda, s’ofereix un curs d’iniciació a la
lectura i a l’escriptura musical i a alguns instruments (piano, violí,
>
flauta i clarinet) i, en segon lloc, s’imparteix un curs de guitarra clàssica i moderna.

> L’OBJECTIU FREEDÒNIA, UNA
PROPOSTA INNOVADORA
Una sèrie de socis dels Lluïsos de Gràcia van crear el Festival
Freedònia a principis del curs 2006-2007 amb la intenció d’oferir una
programació de propostes diverses i suggerents: concerts de jazz, de
guitarra clàssica, repertoris de poesia, projecció de curtmetratges...
Del mes de novembre del 2007 al mes de juliol es van celebrar un total
de 7 actuacions musicals.

GRUPS QUE HAN PARTICIPAT A L’OBJECTIU FREEDÒNIA:
> Naked Quintet
> Un (recital de poesia i música)
> L’Herba d’Hamelí
> Yukon
> El sobrino del diablo
> José Miguel Galera
> Luna Project
> Planeta Imaginario
> Monòlegs de Sotacabina Teatre
La relació dels Lluïsos amb la música no s’acaba aquí. I és que per les
instal·lacions de l’entitat han passat els artistes de tres festivals. Mica
en mica, els Lluïsos, i, en especial, el Teatre, s’han convertit en un dels
referents de la Vila pel que fa a l’escena musical.

Vent del Nord, per la seva banda, va començar l’any organitzant la
XXIII Trobada de Corals de Gràcia, en la que van participar 12 corals
gracienques. Al llarg dels mesos següents Vent del Nord va presentar
Carmina Burana conjuntament amb les corals Eswèrtia i l’Anselm
Viola en concert a Gràcia, Manresa i a Torroella de Montgrí. En
aquests concerts va participar un cor infantil format per cantaires de
la coral El Virolet sota la direcció de Clara Prats.

El mes d’octubre, el Teatre dels Lluïsos va acollir 3 actuacions de la
10a edició del Festival LEM de Música Experimental de Barcelona >
organitzat pels agitadors culturals de Gràcia Territori Sonor. Tot
seguit, va ser l’hora de la música tradicional basca amb la celebració
d’un concert de la 9a edició de l’Euskal Herria Sona. Ja entrat l’any
2007, va prendre el relleu la XXa edició del Festival Tradicionàrius
que, a causa de les obres que es realitzaven al Centre Artesà
Tradicionàrius, va ocupar temporalment el teatre dels Lluïsos per oferir 14 actuacions al llarg dels mesos de gener a Maig.

A banda de les actuacions per separat, les cinc corals dels Lluïsos
de Gràcia també han ofert concert conjunts. Dies abans de Nadal, El
Virolet i Sinera van oferir un concert conjunt a la Capella de La Salle
Gràcia per col·laborar amb la Marató de TV3.

A banda dels concerts, hem de destacar la continuïtat del conveni amb
l’Orquestra Vila de Gràcia a través del qual cedim un espai per als
seus assaigs a canvi que aquesta ofereixi un màxim de tres concerts
a l’any a les nostres instal·lacions.

Foto tallers musicals

ALUMNES
DELS TALLERS:
Guitarra: 21
Llenguatge musical
i altres
instruments: 21
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CANTAIRES
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a música té una gran importància en la vida diària i en les activitats dels Lluïsos. La implicació dels Lluïsos a l’entorn de la
música queda demostrada amb l’existència de 5 corals que
compten amb més de 350 cantaires i l’oferta de dos tallers de llenguatge musical i guitarra. A banda del món coral i formatiu, l’entitat
també acull diferents cicles i festivals organitzats per socis dels
Lluïsos, l’Objectiu Freedònia n’es un exemple, o bé per entitats externes. Al llarg del curs 2006-2007, Lluïsos ha acollit entre d’altres 3 festival de renom: el Tradicionàrius, el LEM i l’Euskal Herria Sona.

3

festivals
de música
als Lluïsos

9

espectacles
Festival
Tradicionàrius

8

espectacles
Festival LEM de
Música Experimental de
Barcelona

4

espectacles
Euskal
Herria Sona

15

16

21

16

Tenis
Taula

105

Futbol
Sala

L

> BÀSQUET
Amb més de 200 socis, la secció de bàsquet és una de les més potents
dels Lluïsos. En l’actualitat, compta amb 18 equips inscrits a la
Federació Catalana de Bàsquet i un equip com a Escola de Bàsquet en
categories que van de la pre-mini a la sènior tant en homes com en
dones. En total, la secció de bàsquet compta amb més de 250 jugadors.
L’esdeveniment esportiu de l’any de la secció va ser, sense cap
dubte, la inauguració de la reformada pista de bàsquet subvencionada
en part pel programa NBA Cares de la lliga de bàsquet professional
nord-americana. Aprofitant la celebració d’un partit dels Philadelphia
76ers a Barcelona a principis d’octubre, un parell de jugadors de l’equip de la NBA van visitar els Lluïsos de Gràcia i van participar en la
inauguració de la pista tot impartint un clínic en el que van participar
200 jugadors i jugadores dels Lluïsos. L’acte, que va atraure l’atenció
de la major part de la premsa catalana, restarà imborrable a la retina
de bona part dels nens i nenes que van poder acostar-se als seus
ídols. Com a testimoni de la visita, quedarà una pista amb els últims
avenços tecnològics en matèria de parquets i de cistelles de bàsquet
que substituïen un parquet envellit.

3

equips de
competició
masculina

hores
d’entrenament

Partits

3

equips de
competició
femenina

6

equips de
promoció
masculina

Més enllà de la visita de la NBA, el curs 2005-2006 va comptar com
cada any amb la celebració de la Desena edició del Trofeu Vila de
Gràcia de Bàsquet. Aquest Torneig enfronta els equips masculins i
femenins de categoria sènior de la Vila de Gràcia i marca tradicionalment l’inici de la temporada de competició.

20

XinoXano

A banda de la competició, els Lluïsos han participat en diversos torneigs. És el cas dels equips mini tant masculí com femení que van participar en el prestigiós Torneig Molinet que se celebra cada Nadal al
Saló de la Infància i de la Joventut. Durant les vacances de Setmana
Santa, 49 jugadors i 8 entrenadors van participar en un Campus a
Santa Maria de Palautordera on van poder millorar la seva tècnica.
Mesos després, l’equip del Mini-A va fer un intercanvi amb el club
Sant Lluís de Menorca pel qual primer l’equip menorquí va visitar els
Lluïsos i posteriorment el Mini va visitar Menorca durant 3 dies. La
XIII Edició de les 12 Hores de Bàsquet va significar la cloenda d’una
temporada plena d’emocions i canvis.

5

equips de
promoció
femenina

> L’EXCURSIONISME
El contacte amb la natura és un punt comú de múltiples seccions dels
Lluïsos de Gràcia. A banda de les sortides de l’Esplai GMM i de
l’Agrupament Escoltes, les excursions de Xino-Xano i la Pujada de
Bastiments apropen els adults al nostre entorn més proper i valuós.

> XINO-XANO

>

La secció d’excursionisme va ser creada l’any 1992 amb la voluntat de
donar a conèixer els espais del nostre país, de gaudir de la natura i
d’establir lligams d’amistat entre tots els asistents. 15 anys després,
la secció compta amb 20 membres i és capaç d’organitzar 9 sortides
a l’any a les que participen una mitjana d’entre 30 i 50 persones.

EL XINO XANO S’HA MOGUT PER...
> Ruta del camí de Ronda de Calella a Palamós
(ALT EMPORDÀ)
> Rasos de Tubau (RIPOLLÈS)
> Castellterçol (VALLÈS ORIENTAL)
> Pont de Vilomara (BAGES)
> Cim del Montclar (CONCA DE BARBERÀ)
> Ermites d’Amer (LA SELVA)
> Arbolí (BAIX CAMP)

> FUTBOL SALA

> Cim del Gra de Fajol (RIPOLLÈS)

Una any després de la seva creació la secció de futbol sala continua
practicant les seves activitats al pati de la Salle Gràcia de forma setmanal. Els seus deu membres practiquen aquest esport amb la voluntat de passar-s’ho bé i augmentar els lligams d’amistat.

> BÀDMINTON

30

nens i nenes
a l’Escola de
bàsquet
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5 equips formats per 15 components conformen una secció de les més
consolidades dels Lluïsos. Al llarg de l’any, l’equip dels Lluïsos ha
participat en el Campionat de Catalunya i d’Espanya de Veterans així
com en d’altres torneigs com la vuitena edició del Trofeu Vila de
Gràcia de tenis Taula. Els resultats més importants de l’equip dels
Lluïsos de Tenis Taula han estat la consecució del Campionat de Copa
de primera de veterans, la categoria més important de Catalunya, i el
Campionat de Copa Segona de Veterans. A més a més, s’han aconseguit el subcampionat en la lliga de primera de veterans i el subcampionat de Catalunya de veterans de més de 40 anys en dues modalitats. A més a més, la secció va organitzar el mes de Maig el Campionat
social de Federats.

3.000

> Sant Pere de la Portella (BERGUEDÀ)

267

200

es cinc seccions esportives dels Lluïsos compten amb més de
280 socis cosa que demostra el pes de l’esport a l’entitat.
Seccions com el bàsquet o el Tenis Taula tenen un perfil competitiu mentre que d’altres com el Bàdminton, el futbol sala o el grup
excursionista Xino-Xano tenen un perfil més aviat amateur.

Jugadors

La tradicional pujada del Pessebre a Bastiments prenia un significat
especial en fer-se en memòria de l’Eulàlia Torralba i en Jordi Casso.
Durant 8 etapes realitzades en cinc caps de setmanes, l’escultura del
Pessebre creat per l’escultor Pau va anar acostant-se al cim de
Bastiments portat per membres dels Lluïsos i amics de la parella.
Finalment, una trentena d’excursionistes dipositaven un pessebre al
Cim de Bastiments el 3 de desembre del 2006 passat.

persones
participen en
les seccions
esportives

Bàsquet Bàdminton

> TENIS TAULA

Més de

400
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200

>

La secció de bàdminton arriba al seu 5è aniversari. Dues vegades per
setmana, els seus 20 membres tenen l’oportunitat de practicar aquest
esport al recentment reformat gimnàs.

17

22

18

GFT
Sotacabina

27

Sotacabina
Teatre

Homoteatris

>

> 22 D’OCTUBRE, “LA CASA DE LES
PÈRDUES”
Cercle Catòlic

> 29 D’OCTUBRE, “EEL SOMNI
D’UNA NIT D’ESTIU”
Margarida Xirgu

> 12 DE NOVEMBRE, “LA
VENTAFOCS”

> QUÈ HAN FET LES SECCIONS
TEATRALS?
> GFT SOTACABINA
“MORIR”
assistents
16, 17 i 18 de maig (2007)
“L’ESPASA DEL REI ARTUR”
21 i 22 d’abril (2007)
assistents
“INDECISOS”
5 i 6 de Maig (2007)

Grup de Teatre Casal Corpus

> 19 DE NOVEMBRE, “JUGUEM TOT
FENT TEATRE”
BAT

147

118

74

assistents

> SOTACABINA TEATRE
“PARADÍS OBLIDAT”
8, 9 i 10 de maig (2007)
“FIGURETES DE VIDES”
15 i 16 de juny (2007)

55

> 3 DE DESEMBRE, “CLOENDA TROFEU DE TEATRE”
Iluminadix IES Juan Manuel Zafra

De cara a formar teatralment nens i adolescents i fins i tot adults, els
Lluïsos ofereixen la possibilitat de cursar tallers de teatre al llarg de
tot el curs. Més de cent persones van cursar uns Tallers cada vegada
més consolidats.

PARTICIPANTS DEL TALLERS DE TEATRE:

assistents

37

108

nens

assistents

1.065

espectadors van
assistir a la VII edició del Trofeu Vila
de Gràcia
de Teatre

24

adolescents

42

adults

> CICLE DE TITELLES
Amb el pas del Temps, el cicle de Titelles dels Lluïsos de Gràcia s’ha
convertit en una de les cites anuals del món titellaire no només a la
Vila sinó a Barcelona. En la seva setena edició, es van representar 7
espectacles al Teatre i com a cloenda un Festival de titelles gratuït a
la Plaça del Nord.

> SOMSAL TEATRE
“DÍGASELO CON VÁLIUM”
assistents
30 de setembre (2006)
“ARSÈNIC I PUNTES DE COIXÍ”
XVI Mostra de Teatre de Santa Perpètua de la Mogoda
14 de gener (2007)

49

TROFEUS:
“LA CASA DE LES PÈRDUES “
del Grup de Teatre del Cercle
Catòlic
... 2a millor caracterització
“EL MISTERI DEL MUSEU”,
del Grup de Teatre
Homoteatris
... Millor caracterització
... Millor Direcció
... Millor Grup

“EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU”
del El Grup de Teatre
Margarida Xirgu.
... 2n Millor Vestuari
... Millor escenografia
“ LA VENTAFOCS”
del Grup de Teatre del Casal
Corpus
... Millor Vestuari
... 2a millor Escenografia
“JUGUEM TOT FENT TEATRE”
del Grup de Teatre BAT
... 2n Millor Grup:
... 2n Millor Direcció

Què hem fet els Lluïsos... per l’espectacle? | 04.C

...per l’espectacle?

S
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60

Més de
persones
fan teatre
als Lluïsos
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> 8 D’OCTUBRE, “EL MISTERI DEL
MUSEU”

i parlem de teatre amateur, els Lluïsos és una entitat amb una
dilatada i consolidada tradició teatral. Actualment, coexisteixen
tres seccions dedicades al teatre: el Grup de formació Teatral
Sotacabina per a infants i adolescents, Sotacabina Teatre per a joves
i Somsal Teatre per adults. Per si no fos poc, l’aposta pel teatre es consolida amb la organització del Trofeu de Teatre Infantil i Juvenil Vila
de Gràcia, que en el curs 2006-07 va arribar a la setena edició, la celebració d’un cicle de màgia, i tallers destinats a la formació circense.

> TROFEU DE TEATRE VILA DE GRÀCIA

18

Somsal
Teatre

La setena edició del Trofeu Vila de Gràcia de Teatre amateur es va realitzar entre el 8 d’octubre i el 3 de desembre de 2006. El Trofeu de
Teatre Vila de Gràcia pretén incentivar l’afició del teatre entre nens i
joves dels 6 als 16 anys. Al llarg de 5 diumenges, 5 companyies de teatre amateur de Catalunya van presentar les seves propostes teatrals.
A la cloenda del certamen es van lliurar 11 guardons com a premi.

1.900

espectadors
al cicle
de titelles
19

Companyia Tartrana Titelles

> 25 DE FEBRER, “EL REI DE LA CASA”
Companyia Farres Brothers

> 25 DE MARÇ, “EL DRAC MÀGIC I ALTRES CONTES D’ANIMALS”
Companyia Pam i Pipa

> 29 D’ABRIL, “SANT JORDI”
Companyia El Forat del Niu

> 27 DE MAIG, “FESTIVAL DE TITELLES”
“FAULES” Companyia El Forat del Niu
“EL GUINYOL ARTUR I BLANCAFLOR”, Companyia Pengim Penjam
“CONTES TEL·LÚRICS” Companyia Teia Moner
“L’OCELL MERAVELLÓ” Companyia Titelles Baby

> ABRACADABRA
L’il·lusionisme, la teatralitat de la Màgia i el circ han estat vàries de
les noves apostes del curs 2006-2007 de l’entitat com demostra l’organització d’un cicle de Màgia i una gala de Màgia. Com ja passa amb
el teatre, els Lluïsos van prendre la iniciativa de crear dos tallers de
Màgia i Circ del mes d’octubre al juny.
De cara a oferir una oferta nadalenca destinada als més menuts, Els
Lluïsos van organitzar un cicle de Màgia de tres sessions. Durant tres
tardes, activitats com la projecció de pel·lícules de temàtica màgica,
un espectacle de màgia i un taller d’introducció a la màgia van fer les
delícies de 500 nens.

160

assistents al
Cinema màgic
(28-12-2006)

<

180

assistents al
Taller de Màgia
(2-1-20067

210

assistents a
l’espectacle de
magia infantil
(4-1-2007)

Mesos després l’experiència es va repetir amb una Gala de Màgia el
13 Maig. Al llarg del dia, la Plaça del Nord es va convertir en l’epicentre temporal de la màgia barcelonesa amb la representació de l’obra
La senyor Virgínia i Pepeta per part de la Companyia Xicana i una gala
de Màgia de prop a la tarda que van meravellar centenars de nens i no
tants nens.
Per últim, destacar que com a colofó al Taller de circ els seus 33
alumnes van realitzar un espectacle de final de curs tot mostrant les
habilitats adquirides al llarg de l’any.

10

campaments
20

L

Els nens i adolescents tenen en el GMM i en l’Agrupament Escolta
un indret on formar-se en valors de convivència em grup, solidaritat i
respecte al medi ambient.

> L’AGRUPAMENT ESCOLTA:
El curs 2006-2007 de l’Agrupament Escolta ha estat marcat pel 50è
Aniversari de la seva creació els actes del qual trobareu explicats al
capítol Qui ha celebrat anys als Lluïsos? A banda dels actes de celebració, les activitats de les diferents unitats de l’Agrupament,
CÁSTORS i LLÚDRIES, LLOPS i DAINES, RÀNGERS i NOIES GUIES, PIONERS i CARAVEL·LES i TRUK, han continuat amb normalitat. Com cada
dissabte l’Agrupament Escolta s’ha reunit a la seu dels Lluïsos, s’han
realitzat sortides de cap de setmana i els campaments de Setmana
Santa i Estiu han estat un autèntic èxit tant a nivell de lleure com d’organització.

Què hem fet els Lluïsos... pel lleure infantil? | 04.D

Companyia Ale Hop

> 28 DE GENER, “QUAN VA ARRIBAR EL MENUT”

es activitats de lleure destinades als infants tenen un elevat protagonisme dins de la planificació d’activitats dels Lluïsos.
Mostra d’això són les nombroses activitats que s’organitzen des
de l’Esplai GMM o l’Agrupament Escolta, els nombrosos cicles infantils (titelles, màgia i cinema que s’organitzen) i els Casals de Nadal i
d’estiu.
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Companyia Xip Xap

> 24 DE DESEMBRE, “EL CONTE DE NADAL”

04/D

...pel lleure infantil?
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Què hem fet els Lluïsos... per l’espectacle? | 04.C

Companyia Boca Rica

> 26 DE NOVEMBRE, “ELS MÚSICS DE BREMEN”

Què hem fet els Lluïsos

CALENDARI DE TITELLES
> 17 DE SETEMBRE, “CUCUDRULU”

16

excursions
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Val d’Aran

Pallars
Sobirà

Andorra

L’agrupament Escolta s’ha mogut per...
La Cerdanya

Garrotxa

Osona

Gironès

Noguera

Baix
Empordà

Selva
Bages

Segarra
Pla
d’Urgell
Segrià

Vallès
Oriental
Anoia

Urgell

Alt
Penedès

Alt
Camp

Priorat
Baix
Camp

Barcelonès

Baix
Llobregat
Baix
Penedès

Garraf
Tarragonès

Ribera
d’Ebre

Igualada (Anoia)
Cambrils (Baix Camp)
Borredà (Berguedà)
Gósol (Berguedà)
Sant Pere de Ribes (Garraf)
Sitges (Garraf)
Alella (Maresme)
Sant Iscle de Vallalta
(Maresme)
Ruta per Menorca (Menorca)
Sant Martí de Centelles (Osona)
Santa Eulàlia
de Riuprimer (Osona)
Unarre (Pallars Sobirà)
Vallfogona de Ripollès (Ripollès)
Gualva (Vallès
Oriental)
Cardedeu (Vallès Oriental)

Montsià

Ibisa

El Grup Mossèn Muñoz, més conegut com a GMM, està format per 14
monitors i més d’un centenar de nens d’entre 7 i 17 anys que formen
part d’algun dels seus cinc col·lectius: ANXANE< TES, GRUMETS, ARDITS, BRIVALLS i KONQUIS. Al
llarg del curs, l’esplai ha centrat les seves activitats els dissabtes a la tarda amb els Caus. A més
a més, el darrer cap de setmana de cada mes, tots
els grups han sortit d’excursió. A les excursions
s’hi afegeixen els campaments de Setmana Santa
i d’estiu i per últim la celebració a finals de maig
d’una sortida conjunta de tots els grups del GMM,
el que es coneix com a Olimpíades.

100

1

sessions
de caus

25

excursions
x Catalunya

10

campaments

Olimpíada
conjunta

Val d’Aran

Pallars
Sobirà

Andorra

La Cerdanya

Alt Empordà

Ripollès

Alt Urgell
Pallars Jussà

Garrotxa
Pla de
l’estany

Berguedà
Solsonès
Osona

Gironès

Noguera

Baix
Empordà

Selva
Bages

Segarra
Pla
d’Urgell

Vallès
Oriental
Anoia

Urgell
Garrigues

Alt
Penedès

Alt
Camp

Priorat

Garraf
Baix
Camp

Maresme

Vallès
Occidental

Conca
de Barberà
Barcelonès

Baix
Llobregat
Baix
Penedès

Tarragonès

Ribera
d’Ebre

Menorca

Mallorca

Baix
Ebre

Ibisa

Ruta Cap de Creus (Alt Empordà)
Sant Llorenç
de la Muga (Alt Empordà)
Igualada (Anoia)
Sant Sadurní d'Anoia (Anoia)
Montserrat (Bages)
Vilanova i la Geltrú (Baix Penedès)
La Font d'en
Miquel de Borredà (Berguedà)
Fontanals de
Cerdanya (Cerdanya)
Sitges (Garraf)
Víllec (La
Cerdanya)
Olot (La Garrotxa)
San Ferriol (La
Garrotxa)
Arenys de Mar (Maresme)
Pineda de
Mar (Maresme)
Ports de Beseit (Montsià)
El
Brull (Osona)
Taradell (Osona)
Ripoll (Ripollès)
Solsona (Solsonès)
Castellterçol (Vallès
Oriental)
Centelles (Vallès Oriental)
Figaró
(Vallès Oriental)
Santa Maria de Martorelles (Vallès
Oriental)
Vallgorguina (Vallès Oriental)
Ruta per
Galícia
Ruta per Sicília

300

Durant les festes nadalenques i d’estiu del curs
2006-2007, els infants han trobat un espai per
divertir-se i formar-se a la vegada en els anome>
nats Casal de Nadal i Casal d’Estiu.

hores de
casal
d’estiu

709

places

258

nens i
nenes participants

assistents

97

Menuts

239
Petits

141

Mitjans

104

Grans

128

Gegant

> FESTES INFANTILS
A banda de les activitats culturals i
dels Casals, els Lluïsos tenen una altra
alternativa d’oci infantil. Són les anomenades Festes infantils. Al llarg del
curs 2006-2007, més de 200 nens i
nenes han participat en 12 festes infantils en les que van poder gaudir de jocs al
voltant de tres temàtiques ben diferents:
la música de Furor, la màgia del Bosc
Encantat i les aventures dels Pirates.

40

monitors

Gràcies a l’èxit de l’experiència del Casal d’Estiu
2006, per primera vegada, es va decidir repetir el
Casal durant les festes de Nadal. Més de 80 nens
van passar bona part de les seves vacances de
Nadal a la Seu dels Lluïsos de Gràcia. Mesos després va ser l’hora de la cita amb el Casal d’Estiu.
140 nens de mitjana a la setmana van poder gaudir de les diferents activitats i excursions que es
van organitzar al llarg de cada una de les sis setmanes del Casal d’Estiu. Visites de lleure a parcs >
aquàtics o a la platja, sortides culturals al Caixafòrum i a Catalunya en miniatura o tallers diversos
a la seu dels Lluïsos de Gràcia són una petita mostra de les diferents activitats que va preparar un
equip de 45 monitors contractats per a l’ocasió.

200

El GMM s’ha mogut per...
Alta
Ribagorça

Més de

> ELS CASALS DE NADAL I ESTIU

> GMM

AL LLARG DEL CURS, LA TOTALITAT DELS
GRUPS DEL GMM HAN ORGANITZAT:

Montsià

Els Lluïsos de Gràcia donen una gran importància a la programació
d’activitats relacionades amb el públic infantil. A els ja clàssics Cicle
de Titelles, que ofereix un espectacle de titelles al mes entre setembre
i maig que acaba amb un Festival de Titelles, i el Trofeu de Teatre
Infantil infantil i juvenil Vila de Gràcia s’hi sumen aquest any un Cicle
de Cinema per a infants, un Cicle de Màgia i una Gala de Màgia.
Trobareu més informació al respecte en els capítols referents al teatre
i a la cultura en general.

Menorca

Mallorca

Baix
Ebre

Terra Alta

>
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Terra Alta

Maresme

Vallès
Occidental

Conca
de Barberà

Garrigues

Segrià

22

Pla de
l’estany

Berguedà
Solsonès
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Què hem fet els Lluïsos... pel lleure infantil? | 04.D

Pallars Jussà

> TITELLES, MÀGIA, CINEMA I MOLT MÉS...

Alt Empordà

Ripollès

Alt Urgell

Què hem fet els Lluïsos... pel lleure infantil? | 04.D

Alta
Ribagorça

3

adolescents sahrauis
acollits durant l’estiu per
famílies de Gràcia van ser
becats pels Lluïsos per
participar al
Casal d’Estiu

250

nens i nenes
participants
en 14 festes
23
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> LA COLLA DE SANT MEDIR

> LA VELLA DE GRÀCIA

La colla, que havia funcionat entre els anys 1991 i 1997, ha tornat a
despertar una dècada més tard gràcies a la il·lusió d’un nou grup de
socis de l’entitat, en concret 11 persones. Tots plegats fan les tasques
necessàries per tal que el dia de la Diada de Sant Medir pugui sortir
un camió ple de caramels acompanyat d’un seguici de cavalls.

La colla de cultura popular catalana amb més
experiència dels Lluïsos és La Vella de Gràcia.
Formada per una cinquantena de membres entre
tabalers i diables, La Vella de Gràcia participa realitzant correfocs i cercaviles en moltes festes i
celebracions populars amb altres activitats organitzades per commemorar l’aniversari. Destaquem
la participació de La Vella de Gràcia en les
següents festes: la Festa Major de Castelldans, la
Diada de la Independència de Gràcia, les festes de
la Mercè 2007 i el Festival Re-Percussió de Canet >
de Mar.

Amb una gran experiència a l’espatlla el col·lectiu
del Grup Promotor de la sardana de L’Anella va
incorporar-se com a nova secció de cultura popular
dels Lluïsos a mitjans del curs 2006-2007. Des de
llavors, cada dos mesos l’Anella organitza una
Ballada de Sardanes a banda de nombrosos concerts
de cobles

> CALENDARI FESTIU DELS LLUÏSOS
> SETEMBRE

> MALSONS DE LA VELLA
Per tal d’acostar els infants a una activitat tan pròpia de la cultura popular
catalana com són les colles de Diables,
a mitjans del curs 2006-2007 va néixer
la colla de diables dels Malsons de la
Vella. Nens i nenes i adolescents d’entre 6 i 17 amb ganes portar l’esperit del
foc al carrer són els protagonistes de
l’activitat. A finals del curs, ja hi havia 16
socis apuntats a la secció.

11 DE SETEMBRE, DIADA DE CATALUNYA
Els Lluïsos i les entitats gracienques fan una ofrena
floral conjunta al monument de Rafael de Casanova.
FESTA DE LA MERCÈ:
XI MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE LA MERCÈ
Els Lluïsos vam estar presents a la XI Mostra d’Associacions de la >
Mercè amb un estand a la Plaça Catalunya. Al llarg de la mostra el
públic barceloní va poder conèixer de primera mà totes les activitats que duem a terme.

> DESEMBRE
NADAL
Per les festes nadalenques els Lluïsos i
les seves seccions organitzen una gran
varietat d’actes. Els propis Lluïsos, van
organitzar un cicle de Màgia (cinema,
tallers, gala de màgia). A aquestes activitats Pel que fa a les activitats realitzades per les pròpies seccions, les corals
El Virolet i Sinera van oferir un concert a
la Capella de la Salle de Gràcia en el qual
es van recollir fons destinats a la Marató
de TV3. Com és tradicional, l’esplai GMM i
l’Agrupament Escolta van realitzar un cau
de Nadal.

Un centenar
de veus, entre les
corals Sinera i
Cantiga, van protagonitzar el Concert
de Sant Jordi.

Què hem fet els Lluïsos...? .per la cultura tradicional catalana | 04.E

S

> L’ANELLA
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...per la cultura tradicional catalana?

NOVETAT
Estem
organitzant
la secció de
Sant Medir

Què hem fet els Lluïsos

04/E

eguint l’objectiu central de l’entitat de promoure i estimular la
cultura catalana, els Lluïsos col·laborem i participem en moltes
festes i tradicions populars del país. A més a més, a hores d’ara
comptem amb una colla de cultura popular consolidada, La Vella de
Gràcia, a la que ara s’afegeixen una subsecció de diables, els Malsons
de la Vella i dues noves seccions: l’Anella, que centra les seves activitats en les Ballades de sardanes, i la Colla de Sant Medir que focalitza les seves accions al voltant de les festes populars gracienques de
Sant Medí.

25

<

SARDINADA
El dimecres de cendra, i també a la Plaça del Nord, els Lluïsos organitzaven la Sardinada. Tothom que va passar per la Plaça, va poder
gaudir d’unes sardines a la brasa acompanyades d’una llesca de pa.
SANT MEDIR
Per primera vegada després de deu anys, la colla de Sant Medir dels
Lluïsos de Gràcia va sortir a repartir més de 1.000 quilos de caramels pels carrers de Gràcia el dia 3 de març.

> ABRIL

<

SANT JORDI
Per Sant Jordi, els Lluïsos van organitzar el tradicional concert de
les corals, que en aquesta ocasió, va estar protagonitzat per la coral
La Fuga. El concert va tenir lloc el divendres 20 d’abril a la parròquia de Sant Joan de Gràcia. Per primer cop, es va muntar una parada de llibres a l’exterior de la plaça del Nord. A la tarda, nombrosos
autors graciencs van acostar-se a la parada per signar llibres. Per
la seva banda, membres de l’Esplai GMM van vendre roses al llarg
del dia.

> JUNY

<

SANT LLUÍS, LA FESTA DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA
La Festa de Sant Lluís, la més tradicional dels Lluïsos de Gràcia, es
va celebrar el diumenge 17 de juny. 200 persones, entre socis,
representants polítics i d’altres entitats gracienques, van acostar-se
a la Plaça del Nord per gaudir de la fideuà que va organitzar l’entitat. Per la tarda, les cinc corals dels Lluïsos van oferir el tradicional
concert de Sant Lluís a la Capella de la Salle de Gràcia. Al vespre,
Sotacabina Teatre presentava l’obra “Les figueretes de vidre”, de
Tennesse Williams. I per acabar l’intens dia festiu, a la nit, la colla
de diables La Vella de Gràcia va protagonitzar l’espectacle de llum
de foc “La Porta de l’Infern”.

> AGOST
LA FESTA MAJOR
Els Malsons de la Vila van presentar-se el 15 d’agost com a colla de
diables petits de La Vella de Gràcia a les Festes Majors de la Vila en
el setè cercavila de Cultura Popular de Gràcia. La seva germana
gran, la Vella de Gràcia igualment també hi van participar.
26
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> ACCIONS DELS LLUÏSOS PER
LA DEFENSA DE LA LLENGUA
Tota la documentació, activitats culturals, informació i publicacions que
produeix i edita l’entitat s’han realitzat en català. A més, els Lluïsos té
una àmplia oferta de més de 100 dvds
de pel·lícules per tots els públics en
català. Igualment, es fomenta el
català com a únic idioma d’atenció
en tots els àmbits.

> ADHESIONS
Com a institució que promociona el català, els Lluïsos s’ha adherit a
propostes externes de promoció de la llengua catalana. És el cas de la
campanya de la Plataforma per la
Llengua Què faig si? que
dóna suggeriments per
afrontar situacions quotidianes referents a l’ús del
català. A banda de donar
suport a la iniciativa, els
Lluïsos hem realitzat una
campanya interna de promoció
de l’ús del
català tot utilitzant els consells de la
campanya Què
faig si?

Què hem fet els Lluïsos... per fomentr la llengua catalana? | 04.F

CARNESTOLTES
Per celebrar la festa popular del Carnestoltes, l’Agrupament Escolta
i el GMM van organitzar una gimcama per a nens i nenes de cada
una de les seves seccions. La pluja va desdibuixar, però, l’acte final
del Carnestoltes.

a promoció del català com a llengua d’ús en totes les activitats
i projectes és un dels principals objectius de l’entitat. A la vegada, els Lluïsos també donen suport a iniciatives d’altres entitats.
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> MARÇ

04/F

...per fomentar la llengua catalana?

<

FOGUERONS
El 27 de gener es va celebrar la festa de FOGUERONS a la Plaça del
Nord, una festa tradicional mallorquina que des de fa 15 anys se
celebra a la Vila de Gràcia. Un nombrós públic es va acostar als
Lluïsos per participar en el sopar popular i tastar la tradicional botifarra i sobrassada de Mallorca fetes a les brases del foc.

Què hem fet els Lluïsos

Què hem fet els Lluïsos...? .per la cultura tradicional catalana | 04.E
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> GENER
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Caravana
integrada per
12 vehicles,
8 camions i
4 tot-terrenys

> SOLIDARITAT
Els Lluïsos de Gràcia tenen diferents línies de treball a l’hora de
fomentar la solidaritat. Per una banda, participa en projectes de solidaritat a la pròpia Catalunya. Per l’altra, també té un programa de cooperació internacional.

20

Pel que fa als projectes de cooperació en
nens becats pel
l’àmbit més proper, els Lluïsos de Gràcia i el PEE han participat
Districte de Gràcia col·laboren mitjançant els a diferents Tallers
Plans Educatius de l’Entorn a acostar infants a
dels Lluïsos
l’entorn de la Vila de Gràcia. En concret, durant el
curs 2006-2007, 20 nens becats pel PEE han participat a diferents Tallers dels Lluïsos. La concessió de beques es repeteix al Casal d’estiu amb un programa de beques elaborat pels propis
Lluïsos i l’Associació Catalana d’Ajuda al Poble Saharaui. Gràcies al
conveni entre ambdues entitats, 5 nens acollits per famíles gracienques han pogut gaudir de les nombroses activitats del Casal d’estiu.

Igualment, mitjançant la participació de l’expresidenta de l’entitat Carme Segura a la Caravana,
els Lluïsos de Gràcia van fer entrega a l’Associació
del Centre Technique de Promotion Féménine
Kalasans de Dakar de 2.310€. Aquests diners, que
conformen una gran part de la Campanya de
Solidaritat 2006 dels Lluïsos, van ser destinats a comprar un terreny
per tal que aquesta associació, que treballa per l’alafabetització i la >
formació de les dones d’un dels barris més pobres de la capital del
Senegal, pugui ampliar les seves instal·lacions.

> MULTICULTURALITAT
Amb la intenció de fomentar el coneixement de les expressions de la
realitat cultural dels països dels nous catalans i sobretot de generar
dinàmiques de contacte intercomunitari, els Lluïsos de Gràcia organitzen cada any el Festival Cultures del Món.
En l’edició 2006, la protagonista va ser la regió argentina de Tilcara.
Nogensmenys la campanya de solidaritat de l’any anterior va ser destinada a aquesta regió del continent austral.

90

m3
de material
transportat

Al llarg de tres setmanes els Lluïsos i el Casal Argentí de Barcelona
van col·laborar tot organitzant les següents activitats:
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA SOBRE TILCARA
Del 16 de novembre al 3 de desembre
Fotografies de Claudi Carreras
CINEMA ARGENTÍ
17 de novembre
“La luna de avellaneda"

>

FESTA INFANTIL
18 de novembre
Recorregut lúdic, gastronòmic i cultural per la regió del Nord-Oest
d'Argentina
A nivell internacional, els Lluïsos de Gràcia van donar suport a la
Caravana Solidària per cinquè any consecutiu. Com cada any, els
Lluïsos van recollir material escolar i sanitari que la Caravana
Solidària va portar a l’Àfrica Occidental. En total, la Caravana

DINAR ARGENTÍ
26 de novembre
ESPECTACLE MUSICAL >
i FOLKLÒRIC
3 de desembre
Música andina "Kawsariy"
i grup de danses folklòriques "Cruz del Sur”

90

tones de pes

600.000 €
valor estimat
del material

Què hem fet els Lluïsos... per ser solidaris | 04.G

C

Solidària va transportar més de 90 tones de >
material destinat a més de 68 projectes d’ongs en
països com el Senegal, Gàmbia i Mauritània.
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…per ser solidaris?

Què hem fet els Lluïsos

04/G

om a entitat que defensa els valors de tolerància, de respecte i
empatia envers els altres, els Lluïsos tenen un compromís amb
la multiculturalitat de la societat catalana i la solidaritat envers
els necessitats. En el context de la creixent diversitat de la societat
catalana, els Lluïsos de Gràcia aposten de forma clara pel foment de
la multiculturalitat com a via d’expressió i integració del gran nombre
de nous ciutadans que buscant una nova vida han arribat a Catalunya
els últims anys. Igualment, el valor de la solidaritat és un dels eixos
de la filosofia de l’entitat.

>

29

30

Amb l’objectiu concret de complir l’Agenda 21, al llarg del curs
2006-2007 el serveis d’atenció al públic i el personal dels Lluïsos de
Gràcia han realitzat les següents iniciatives sostenibles en el dia a dia
de les seves activitats:
• Ús de paper 100 % reciclat i blanquejat sense clor.
• Aprofitar el paper parcialment utilitzat per tot tipus d’anotacions.
• Enviament de l’Alerta i informació als socis/es via Internet.
• Recollida selectiva de residus
• Reducció del nombre de fotocòpies utilitzades a Secretaria
• Reciclatge
• Ús de plats i gots reutilitzables en les festes dels Lluïsos

Foto containers de
l’entrada o de gots i
plats...

A banda de les festes, el compromís dels Lluïsos com a entitat compromesa amb el Medi ambient ha comportat la creació d’una comissió
verda per treballar facetes mediambiental de l’entitat que dirigeix
l’Eulàlia Ramírez. Des d’aquesta comissió s’ha treballat per fomentar
la sostenibilitat a través de la participació al consell de sostenibilitat >
i medi ambient del Districte, l’organització d’una jornada formativa
amb el títol “L’agenda 21 a l’escoltisme i l’esplai”, l’organització de
sortides relacionades amb el media ambient, l’adhesió a iniciatives
com l’apagada mundial general per alertar del canvi climàtic. Cal destacar, igualment l’establiment de lligams i projectes comuns amb
altres associaciacions i entitats com són Acció catacrac i el Punt verd
de barri col·laborador Tabuenca.

> FOMENT DEL RESPECTE AL MEDI
AMBIENT ENTRE ELS INFANTS
Com cada any, Lluïsos organitza cada mes de març la calçotada
urbana en col·laboració amb Tarpuna accions sostenibles. La tercera
edició de la Calçotada d’Horticultors Urbans va aprofundir en la difusió de l’horticultura urbana i en la transmissió dels valors de sostenibilitat entre la ciutadania mitjançant la
organització de tallers de sembra, de planter, de forn solar per a gent de totes les
edats. A més a més en la festa es van utilitzar plats i gots reutilitzables donats pel
Districte de Gràcia a banda de la recol·lecció
selectiva de les escombraries generades.

A banda de les activitats dirigides a tots el públics, des dels Lluïsos
es fomenta els valors de sostenibilitat i respecte al medi ambient entre
els Infants. En els Casals de Nadal i d’estiu, per exemple, es van organitzar activitats com visites al Punt Verd Tabuenca o a un taller de forn >
solar. A més a més, en col·laboració amb Acció Catacrac, s’han realitzat projectes com l’elaboració de guarniments sostenibles per la la
Plaça Rius i Taulet i el centre col·laborador Tabuenca.

Què hem fet els Lluïsos... per la sostenibilitat? | 04.H
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Què hem fet els Lluïsos
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a preocupació pel medi ambient s’ha convertit en una de les
constants de la societat dels nostres dies. Els Lluïsos de Gràcia
no podien ser aliens dels problemes que els rodegen i, per
aquest motiu, treballen per establir pràctiques i protocols sostenibles
i respectuosos amb el medi ambient en el seu dia a dia.
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> CINEMA PER A
INFANTS
Entre els mesos d’octubre i març, els
Lluïsos van oferir de forma mensual una
pel·lícula dirigida als infants en el sí del
cicle de cinema per a infants. Més de
200 nens van acostar-se a les sessions
per veure obres de la qualitat de
Charlie i la fàbrica de xocolata i
Wallace i Gromit doblades al català.
15/10/06 Karlson de les Teulades

64

assistents

65

assistents

12/11/06 Capità dent de sabre
10/12/06 Charlie i la fàbrica de xocolata
14/01/07 Wallace i Gromit

15
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A

24

assistents

23

assistents

assistents

11/02/07 Glup
11/03/07 El nen que volia ser us ós

23

assistents

> FOTOGRAFIA
Els membres de la secció de fotografia dels Lluïsos han continuat
organitzant activitats al voltant d’una expressió artística en plena ebullició al nostre país. A principi d’any, van organitzar una visita conjunta al Festival de Fotoperiodisme de Perpinyà on van poder apreciar
les obres premiades pel prestigiós certamen World Press Photo o les
dels fotògrafs internacionals de renom com Elliot Erwitt, Peter De Jong
o Henri Huet.

> EXPOSICIONS
Al llarg del curs 2006-07 s’han presentat 10 exposicions. La mateixa
entitat o alguna de les seves seccions n’han preparat 5. Una destinada a
presentar la regió argentina de Tilcara emmarcada en el Festival Cultures
del Món, una segona presentant el projecte d’adequació de l’edifici dels
Lluïsos a la normativa vigent, una tercera preparada per la secció de
fotografia, una quarta en commemoració als 50 anys de l’Agrupament
Escolta i una última recollint la ruta del col·lectiu que puja un pessebre
al cim de Bastiments cada any. A banda de les exposicions internes,
altres artistes han tingut la possibilitat d’exposar les seves obres.

EXPOSICIONS
QUE HEM REALITZAT:
“Tilcara” (Festival
Cultures del Món)
“Memòria de 50 anys”,
Agrupament Escolta
“Gràcia a través dels
llibres” de Francesca
Pons i Lola Hosta
“Fons de colors”,
de Jordi Bonany

> CATEQUESI PER A ADULTS
El grup cristià dels Lluïsos de Gràcia, que componen 9 membres, ha
continuat les seves activitats al llarg del curs 2006-07 tot reunint-se
de forma mensual. A més a més, els seus membres han participat en
6 sessions dels cursos d'Espai Obert. Igualment, el grup de Catequesi
va organitzar una visitar a Montserrat a principis de gener del 2007.
Per últim, el mes de Juliol, la totalitat dels seus membres van fer una
trobada d'estiu a Castellterçol en el transcurs de la qual van fer una
visita a Santa Coloma Saserra.

“Fotografia química digital”, de Raimon Guarro
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banda de les activitats relacionades amb la música i el teatre,
que tenen un gran pes en la institució, els Lluïsos tenen la
determinació d’oferir una àmplia programació cultural dirigida
a tots els públics. Així, els Lluïsos compten amb un cicle de cinema
infantil i una sala d’exposicions activa els 12 mesos de l’any. A més a
més, col·laboren en la organització dels debats de la Gràcia de les
Tertúlies i fomenten la recerca sobre el passat i el present de la Vila
de Gràcia amb la presentació d’una guia temàtica de personatges de
la Vila. Tres seccions com són la de Fotografia, el grup dels dimarts i
la catequesi per adults completen una oferta cultural àmplia i flexible.

“Anar-hi anan”t,
de Francesca Pons
“Multi Art
“Seguint els passos de Chema Madoz”, secció de fotografia
“Pujada al cim de Bastiments”
“Projecte d’adequació dels Lluïsos
a la normativa vigent”
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En paral·lel a la Gràcia de les
Tertúlies, el passat 9 de Maig els
Lluïsos van organitzar un debat en
motiu de les eleccions municipals. En el
debat, van participar els següents
representants polítics: Carles Martí del
Partit dels Socialistes de Catalunya,
Antoni Vives de Convergència i Unió,
Ricard
Martínez
d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Jordi
Cornet del Partit Popular i Ricard
Gomà d’Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa. L’acte
va ser moderat pel soci Joan
Lafarga.

PUBLICACIÓ DE LA GUIA TEMÁTICA
GENT DE GRÀCIA 2
El mes de desembre de 2006 es va presentar la
< guia temàtica Gent de Gràcia 2. Elaborada pel
recentment desaparegut periodista gracienc
Albert Musons, és la segona part d’una guia de
Gràcia del mateix autor.

E

> PUBLICITAT IMPRESA
Per tal de publicitar el gran nombre d’activitats organitzades pels
Lluïsos s’ha realitzat una extensa producció de suports publicitaris
gràfics: tríptics, targetons, programes, anuncis, díptics, pòsters de
diferents grandàries, flyers, pancartes, banderoles, etc...
La importància de la consecució d’una imatge corporativa
per cada una de les seccions i
públics dels Lluïsos i , en especial, d’una imatge global dels
Lluïsos ha comportat un treball de disseny d’una imatge
identificable.

Com a mostra d’aquesta voluntat
homogeneïtzadora, activitats
com les titelles, les exposicions, els tallers, el Casal d’estiu i el Festival Cultures del
Món han assolit una identitat
corporativa pròpia.

Què hem fet els Lluïsos... per millorar la comunicació ? | 04.J

La segona tertúlia va tenir convidat l’escriptor Jordi Alberti que va
presentar el seu llibre “El silenci de les campanes” que tracta la persecució religiosa durant la Guerra civil.

n el curs 2006-2007, des de l’àrea comunicativa dels Lluïsos
s’ha treballat per consolidar els canals de comunicació, tant
amb els socis com amb el món associatiu gracienc, les institucions de la ciutat i catalanes, el món empresarial i els diferents mitjans de Comunicació.
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La primera tertúlia va girar entorn al tema de la memòria històrica
i, en especial, a la nova llei homònima promoguda pel govern socialista. L’advocada i regidora adscrita a Gràcia de l’Ajuntament de
Barcelona, Magda Oranich, i el membre de la Comissió de la Dignitat
que propugna el retorn dels papers de Salamanca, Josep Cruanyes,
van ser els convidats.

04/J

...per millorar la comunicació?

< Durant el curs 2006-2007, els Lluïsos han col·laborat en l’organització i realització de dos debats del col·lectiu gracienc de la Gràcia de
les Tertúlies.

Què hem fet els Lluïsos
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> LA GRÀCIA DE LES TERTÚLIES I
ALTRES DEBATS
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Enfocat a un públic més infantil i jovenil, el disseny Lluïset ha vist
com la seva col·lecció de figuretes augmentava amb les figuretes del
< Lluïset caganer i del Lluïset escolta.
Igualment, hem de destacar la potenciació d’elements de fidelització dels socis com són el carnet del soci i una sèrie de serveis i des< comptes conveniats amb empreses de diferents sectors i la carpeta de
benviguda al soci.

> ELS CONTINGUTS INFORMATIUS
TEMES
TRACTATS :
Habitatges per a
joves
La gent gran
La ciutat, un espai
de convivència
Esport i salut en
infants i joves

> REVISTA DES DEL NORD
En el curs 2005-2006, s’han publicat 4 edicions de la revista trimestral de l’entitat, el Des del Nord. Gràcies als col·laboradors i a les
contribucions d’altres entitats i empreses gracienques, el Des del Nord
ha pogut mostrar no només les activitats de l’Associació sinó també
una perspectiva de la vida social de la Vila.
Al llarg del curs s’han cobert esdeveniments tant importants com la
visita de jugadors la NBA als Lluïsos per presentar la nova pista de
básquet del Pavelló, el 25è aniversari de Pep Prats al capdavant de la
Coral Cantiga, el 50è aniversari de l’Agrupament Escolta, la creació de
les noves seccions de la Colla de Sant Medir, l’Anella sardanista i la
secció de diables joves, els Malsons, de la Vella de Gràcia. Per últim,
en l’edició del mes de juliol, el tema de portada va ser la presentació
del projecte de reforma i adeqüació a la normativa vigent de l’edifici
dels Lluïsos; acte en el que va participar el conseller de governació
Joan Puigcercós.

REPORTATGES:
Associacions socioculturals i immigració
Les drogues, un risc per als joves
El voluntariat cultural a les associacions de lleure
L’acolliment lingüístic de la immigració

Més de

100

col·laboradors han
fet possible els 4
números d’aquesta
revista !
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ENTREVISTES:
Víctor Nubla
Joan Triadú
Queco Novell
Roger Buch

L’ALERTA ELECTRÓNICA
En resposta a les demandes d’un centenar de socis de
rebre l’Agenda d’activitats mensuals de forma electrónica, es va dissenyar un Nou Alerta Virtual del que ja se
n’han enviat 11 versions al llarg del curs als socis.
EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
Per tal de complementar la informació concreta de l’Agenda, s’envia un butlletí electrònic que recull les activitats i informacions més
rellevants dels Lluïsos. Des de setembre 2006 a agost del 2007
s’han enviat 34 butlletins. A finals d’agost el nombre d’inscrits al
butlletí superava els 300.

1.395
visites
setembre

2.052
visites
octubre

>
LA PÀGINA WEB
Mica en mica, el domini www.lluisosdegracia.cat s’ha convertit en una gran referència
del dia a dia de l’entitat. Diàriament, els contiguts de la web són actualitzats amb la intenció
que els visitants a la pàgina, siguin socis o no,
tinguin la màxima informació de la forma més
transparent possible de l’actualitat de l’associació.

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aparèixer als mitjans de comunicació catalans i, en especial, en els
de la Vila de Gràcia de forma continuada és un dels objectius principals dels Lluïsos. Les aparicions mediàtiques tenen un ressò que
permet que les activitats dels Lluïsos siguin conegudes per un
públic més ampli.
Al llarg del curs, els
diferents mitjans de
comunicació de la
Vila, l’IIndependent,
Ràdio Gràcia, Transversalweb i el bloc
latortuga.cat han >
informat i cobert
moltes de les activitats que hem realitzat els Lluïsos.
Amb el portal transversalweb, els Lluïsos mantenim un conveni pel
qual aquest entitat fa difusió de les activitats de l’entitat. Com a contrapartida, els Lluïsos fan publicitat en la seva pròpia web d’aquesta pàgina d’informació gracienca
Fora de l’àmbit gracienc, els
Lluïsos mantenim un conveni
de col·laboració amb el diari
d’abast català El Punt. Al llarg
de l’any, els Lluïsos publiquem
dotze espais publicitaris en les
edicions de les comarques
barcelonines i, a canvi, el diari
ofereix un espai gratuït a la
contraportada del diari de l’edició de Barcelona ciutat.

1.629

visites
desembre

1.858
visites

1.246
visites

2.058
visites

731
visites

1.705
visites

853
visites

gener

març

2.654
visites
maig

1.837
visites
juny

1.390

visites
novembre

juliol

febrer

abril

agost

Què hem fet els Lluïsos... per millorar la comunicació ? | 04.J

A banda de les activitats publicitàries tradicionals, s’han explorat altres vies publicitàries,
En aquesta direcció, el desenvolupament del
mercadatge de productes de la Marca Lluïsos
té un paper clau. Al llarg de l’any
s’han posat a la venda productes
com la Tovallola dels Lluïsos o
un DVD de la visita dels
Philadelphia 76ers als Lluïsos.

> COMUNICACIÓ VIRTUAL
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> PRODUCTES DE PROMOCIÓ
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Al llarg del curs 2006-2007, l’esplai i l’agrupament escolta, per
una banda, i els excursionistes del Xino-xano per l’altra són les seccions que han visitat més indrets de la geografia catalana. Cosa gens
estranya tenint en compte que són seccions en les que el contacte
amb la natura és essencial com demostren la gran quantitat d’excursions que organitzen totes tres seccions i els campaments en el cas
de les dues primeres.

Xino xano

El virolet

Vent del nord

Cantiga

Tenis taula

Casal d’estiu

Fotografia

Bàsquet

Diables

La Cerdanya

Els Lluïsos
s’han mogut per
poblacions

Alt Empordà

Ripollès

Alt Urgell
Pallars Jussà

Garrotxa
Pla de
l’estany

Berguedà

80

Solsonès
Osona

Gironès

Noguera

D’altres seccions com les corals Sinera i Cantiga, la secció de
fotografia o el bàsquet també han fet molt quilòmetres viatjant a
llocs tan llunyans com les illes Canàries, la Provença francesa o les
Illes Balears.

Selva

Pla
d’Urgell
Segrià

Vallès
Oriental

Priorat

Garraf
Terra Alta

Biscaia

Astúries

Cantàbria

Lugo
Ourense

Ribera
d’Ebre

Baix
Ebre

Burgos
La Rioja
Palència

BERGUEDÀ
La Font d'en Miquel de
Borredà
Borredà
Gósol
Sant Pere de la Portella

CONCA DE BARBERÀ
Sant Miquel de Montclar

MARESME
Arenys de Mar
Pineda de Mar
Mataró
Pineda de Mar
Premià de Mar
Mongat
Arenys de Mar
Vilassar de Dalt
Alella
Sant Iscle de Vallalta
Canet de Mar

EL SEGRIÀ
Lleida

MONTSIÀ
Ports de Beseit

GARRAF
Sitges
Sant Pere de Ribes
Sitges

OSONA
El Brull
Taradell
Vic
Torelló
Roda de Ter
Vic
Sant Martí de Centelles
Santa Eulàlia de Riuprimer

CERDANYA
Fontanals de Cerdanya

Osca

Sòria

Saragossa

Montsià

Segòvia
Salamanca

Guadalajara

Àvila

Madrid

Castelló

ALT CAMP
Valls
Reus

Conca

Toledo

Càceres

Terol

València
Ciudad Real

Illes Balears

Albacete

Badajoz

ALT EMPORDÀ
Ruta Cap de Creus
Sant Llorenç de la Muga

Alacant
Còrdoba

Jaén

Múrcia

Huelva

ALT PENEDÈS
Gelida

Sevilla
Granada

Almeria

Màlaga

Illes Canàries

EUROPA

Sicília
ITALIA

Rosselló
PERPINYÀ

Provença
FRANÇA

ANDORRA
LA VELLA

ANOIA
Igualada
Sant Sadurní d'Anoia
Igualada
Sant Pere Sallavinera
Igualada
Vallbona d'Anoia
BAGES
Montserrat
Sant Fruitós del Bages
Santpedor
Pont de Vilomara

Barcelonès

Baix
Llobregat
Baix
Penedès

Zamora
Valladolid

Maresme

Tarragonès

Guipúscoa

Àlava Navarra

Lleó
Pontevedra

Alt
Penedès

Alt
Camp
Baix
Camp

Vallès
Occidental

Conca
de Barberà

> ENS HEM MOGUT PER...

A Coruña

Anoia

Urgell
Garrigues

ESPANYA
Menorca
Tenerife (Las Palmas de Gran Canaria)
Astúries
Menorca (Illes Balears)
Ruta per Galicia (Galícia)

Baix
Empordà

Bages

Segarra

A través d’aquests mapes de Catalunya i Espanya descobrireu pero
ens hem mogut els Lluïsos el darrer curs.

Cadis
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25

Pallars
Sobirà

Alta
Ribagorça

Sinera

Agrupament

BAIX CAMP
Cambrils
Arboli
BAIX EMPORDÀ
Calella de Palafrugell
BAIX LLOBREGAT
Olesa de Montserrat
El Prat del Llobregat
La Palma del Cervelló
Sant Just Desvern
Corbera de Llobregat
Martorell
Esparreguera
Torrelles de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Corbera de Llobregat
BAIX PENEDÈS
Vilanova i la Geltrú
BARCELONÈS
Santa Coloma de
Gramanet
Sant Adrià
Badalona
Hospitalet del Llobregat

GIRONÈS
Girona
LA CERDANYA
Víllec
LA GARROTXA
Olot
San Ferriol
Olot
LA SELVA
Blanes
Ermites d'Àmer
LES GARRIGUES
Castelldans

PALLARS SOBIRÀ
Unarre
PLA DE L'ESTANY
Banyoles
RIPOLLÈS
Ripoll
Vallfogona de Ripollès
Gra de Fajol
Rasos de Tubau

SOLSONÈS
Solsona
URGELL
Tàrrega
VALLÈS OCCIDENTAL
Barberà del Vallès
Terrassa
Sant Quirze del Vallès
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Terrassa
Sabadell
Sabadell
VALLÈS ORIENTAL
Castellterçol
Figaró
Santa Maria de Martorelles
Vallgorguina
Montmeló
Santa Maria de
Palautordera
Sant Celoni
L'ametlla
La Garriga
Caldes de Montbui
Cardedeu
Molins de Rei
Sant Celoni
Gualva
Cardedeu
Castellterçol

Què hem fet els Lluïsos... per portar arreu l’entitat? | 04.K

L

Els Lluïsos
s’han mogut per
comarques
catalanes.

GMM
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...per portar arreu l’entitat?

Què hem fet els Lluïsos
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Val d’Aran

es activitats portades a terme pels Lluïsos de Gràcia van molt
més enllà de les realitzades en les seves instal·lacions. I és
que les diferents seccions han comunicat la imatge dels
Lluïsos a nombroses poblacions d’arreu del Principat, de la totalitat
de la geografia espanyola i, fins i tot, a l’estranger mitjançant activitats que com l’esport, la música i l’oci en general.

39

L’objectiu, en concret dels Lluïsos, era solucionar els principals problemes que presenta actualment l’edifici de l’entitat que no compleix
la normativa vigent en matèria de seguretat, accessibilitat i protecció
contra el foc. Igualment, es volia donar respostes a la creixent manca
d’espai davant la gran quantitat d’activitats que actualment té la casa.
La Regidoria va trametre la demanda de les quatre entitats gracienques a la Generalitat de Catalunya que, a través de la Secretaria
d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions
Públiques va finançar la realització d’aquests estudis. Els projectes,
en concret, van ser encarregats a la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).
Paral·lelament, per tal de recollir les demandes i necessitats de les
seccions a l’hora de plantejar el projecte i donar suport als tècnics de
la UPC, es va crear una Comissió d’obres que, encapçalada per l’Oriol
Hosta i diversos socis de l’entitat, va realitzar una enquesta pública a
les seccions per tal d’incorporar les demandes dels socis al projecte.

Els projectes van ser donats a conèixer en un acte de presentació el
12 de juny del 2007 en el qual van participar dels estudis d’adequació
va ser presidit pel Conseller de Governació, Joan Puigcercós i el regi- >
dor del Districte de Gràcia, Ricard Martinez.
Per la seva banda, l’arquitecta de la UPC encarregada de la realització dels projectes de les quatre entitats gracienques, Pepa Gomez,
va mostrar les claus de cada un dels estudis:
• Millora i racionalització de l’accessibilitat
• Reordenació dels espais
• Aprofitar la coberta de l’edifici
• Millora de les condicions de la pista de bàsquet i el teatre
• Increment de les mesures de seguretat
• Millora de les infrastructures tècniques de prevenció d’incendis
• Recuperació de l’edifici del carrer Verntallat

> VERNTALLAT: RECUPERANT ESPAIS
PER MIRAR CAP AL FUTUR
Dins del projecte elaborat per l’UPC, la recuperació de la parcel·la del
carrer Verntallat que actualment els Lluïsos de Gràcia no utilitzen té
una gran importància. El projecte de reforma preveu la recuperació
d’aquesta parcel·la, la construcció d’un nou edifici i la interconnexió
amb les instal·lacions actuals.

Un cop escoltades les seccions va ser l’hora dels tècnics. Tenint en
compte les demandes, l’equip de l’UPC va preparar un estudi arquitectònic que preveu adequar els edificis d’aquestes quatre entitats
culturals centenàries a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat,
seguretat i protecció contra incendis.

L’ús principal d’aquest nou edifici, segons preveu el projecte, serà
destinat a la creació de sales d’assaig, destinades a les corals i també
com a suport a les activitats de teatre, agrupament, esplai i de reunió.
En concret, segons l’avantprojecte de l’estudi es construiran un total
de 850 m2 repartits en sis plantes: dues plantes soterrani, planta
baixa, dues plantes pis i planta àtic.
La construcció d’aquesta nova superfície permetrà a l’entitat solucionar la saturació d’ocupació de sales que es produeix en horari de
tarda, evitant alhora la interferència entre les activitats musicals i la
resta d’activitats.
Aquesta ampliació de superfície és bàsica per a poder disposar
d’espais de suport i fer front a les diferents fases de la reforma de l’entitat, sense aturar o desplaçar fora de l’edifici de la plaça del Nord les
activitats que actualment s’hi desenvolupen.

Què hem fet els Lluïsos... per reformar l’edifici? | 04.L
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En concret, per resoldre els problemes i poder garantir el futur creixement dels Lluïsos, el projecte de reforma redactat proposa la construcció d’ascensors i de rampes que faran accessible l’edifici, la reordenació dels espais i de la circulació interior, l’ampliació de la pista
de bàsquet, la remodelació del teatre i la construcció d’un nou edifici
al solar del carrer Verntallat propietat de l’entitat, que permetrà
ampliar l’espai disponible i donar cabuda a la demanda d’activitats.

>
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Què hem fet els Lluïsos

04/L

ls Lluïsos de Gràcia, el Centre Moral instructiu, el Cercle Catòlic,
i la Fundació Orfeó Gracien van demandar ajudar a la Regidoria
del Districte de Gràcia per adequar i modernitzar les seves instal·lacions.

El nou edifici comptarà inicialment amb dues sales d’assaig grans,
cinc sales d’assaig petites i un espai de magatzem. Igualment, comportarà l’obertura d’una entrada alternativa a la de la Plaça del Nord.
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> PROJECTE EDUCATIU DELS LLUÏSOS

Un gran nombre dels jugadors de la secció de bàsquet està en edat
escolar. No és gens estrany, doncs, que els Lluïsos de Gràcia participin activament en el Consell de coordinació esportiva en edat escolar
(CCEEEB). D’aquesta manera, Lluïsos pot influir en l’establiment d’unes directius comunes que permetin una major fructificació dels
valors i objectius formatius que es treballen en l’esport en edat escolar.

Amb l’objectiu de desenvolupar eines que ens permetin crear un espai
de discussió sobre temes pedagògics i formatius s’ha creat el Projecte
Educatiu dels Lluïsos. El document es va presentar a la Junta de seccions del mes de maig de 2007. La primera inciativa serà crear l’ideari pedagògic de l’entitat, a partir de les propostes presentades per la
seccions. Es preveu la seva realització durant el curs 2007-2008.

> PARTICIPACIÓ EN ELS PLANS
EDUCATIUS DE L’ENTORN
Els Plans Educatius de l’entorn (PEE) de la Vila de Gràcia tenen l’objectiu d’acostar els infants a l’entorn que els envolta. Com a entitat fortament arrelada a Gràcia els Lluïsos participen activament en el desenvolupament del PEE mitjançant l’acolliment de nens becats pel districte en els nostres tallers o la participació en les reunions d’avaluació a la seu del Districte. Durant el curs 2006-07, 20 nens becats pel
PEE han participat als Tallers dels Lluïsos.
Total de nens Becats: 20
Guitarra: 7.
Música: 4.
Circ: 7.
Màgia: 2.
Teatre: 2.

> PARTICIPACIÓ EN ELS PROJECTES
EDUCATIUS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA
El Departament d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona disposa de
dues línies d’actuació destinades a potenciar una educació en xarxa i
equilibrar de forma pedagògica les propostes educatives que fan les
entitats als nens i nenes de les escoles de Barcelona: el Projecte educatiu de ciutat (PEC) i el Consell de coordinació pedagògica (CCP).
Adaptant-se a aquestes línies, Lluïsos han presentat una nova activitat, “Malsons de la Vella: una colla de diables petits”, al programa
d’activitats escolars. Igualment, l’entitat s’ha adherit al PEC III de cara
al periode 2008-2011 que té com a objectiu assolir el compromís ciutadà per una educació al servei de la cohesió social.

> FOMENT DE LA FORMACIÓ ALS DIRIGENTS
Durant el curs 2006-07 Lluïsos destina part del seu pressupost a subvencionar la formació necessària als dirigents. Mostra d’això són la
subvenció de cursos d’entrenadors per a monitors de la secció de bàsquet i de cursos de lleure per a monitors de l’agrupament escolta. A
més a més, també es subvencionen diferents cursos per als treballadors de l’entitat, amb l’objectiu de millorar els seus coneixements tècnics.

Què hem fet els Lluïsos... per la formació? | 04.M
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Què hem fet els Lluïsos
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> PARTICIPACIÓ EN EL CONSELL DE
COORDINACIÓ ESPORTIVA EN EDAT
ESCOLAR

n ser una entitat un dels objectius principals de la qual és organitzar activitats de lleure destinades als infants i als adolescents, la formació s’ha convertit en un aspecte a tenir en molt en
compte. Més si entenem tot el que rodeja l’infant i l’adolescent com un
factor que pot influir en el seu desenvolupament futur. És per això que
s’ha creat un projecte educatiu dels Lluïsos, es participa en els plans
educatius de l’entorn (PEE) de la Vila, en els projectes educatius de
l’Ajuntament de Barcelona o en el Consell de coordinació esportiva en
edat escolar.
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> MIG SEGLE D’ESCOLTISME ALS
LLUÏSOS DE GRÀCIA
Han passat cinquanta anys des que Mossèn Pellisa, el llavors Director
Espiritual dels Lluïsos de Gràcia va proposar a tres socis de l’entitat,
l’Àngel Calderer, en Josep Pérez Franco i en Jordi Casso, la creació
d’una Secció de Minyons Escoltes. Des d’aleshores, centenars de nens
i de caps han passat per l’Agrupament Escolta dels Lluïsos. Per celebrar els 50 anys d’existència i reunir les diverses generacions,
l’Agrupament ha programat un extens calendari d’activitats que s’allarga fins a la fi de l’any 2007.

> ACTES DE CELEBRACIÓ
Un dinar a la Plaça del Nord el 14 de gener va ser l’acte amb què
l’Agrupament va donar el tret de sortida al 50è aniversari. Uns dies
més tard, el 3 de febrer, va ser l’hora de la immersió en la història. La
Tertúlia “Cinquanta cèntims de l’Agrupament” va mostrar un munt d’anècdotes viscudes per diversos membres de l’Agrupament. Hi van participar dos dels fundadors de l’Agrupament, en
Jordi Casso i en Josep
Pérez, i el Conseller de
Cultura del Districte de
Gràcia i ex membre de
l’Agrupament, l’Albert
Musons.

El 10 i 11 de març els actes d’aniversari van continuar amb una sor- >
tida conjunta al Mas La Cànova d’Olot on totes les unitats de
l’Agrupament, els caps i els pares van poder compartir un parell de
dies enmig de la natura amb el colofó final d’una excursió al volcà de
Santa Margarida. El 3 de Maig va arribar la cita del sopar d’antics
membres dels Lluïsos. Un concert al Teatre dels Lluïsos de Gràcia va
amenitzar una emocionant i irrepetible trobada.
Ja al nou curs 2007-2008, els actes han continuat amb una pujada
al Pedraforca. De cara als primers mesos del nou curs estan previstos
la instal·lació d’una Exposició sobre els 50 anys de l’Agrupament, la
celebració d’una trobada d’entitats de lleure infantil i juvenil gracienques, els tradicionals caus de Nadal i, és clar, el colofó de la concessió de la Medalla d’Honor de Barcelona a l’Agrupament Escolta.
A banda dels actes d’aniversari, l’Agrupament Escolta ha decidit
crear espais per compartir experiències de les diferents generacions.
És el cas de la pàgina web www.50anys.aelluisos.org, una plataforma
on tots els membres i ex membres de l’Agrupament podem penjar fotografies i posar comentaris sobre la seva experiència al Cau, o del
Fulard viatger, que pretén que tots els escoltes es facin una fotografia
amb el fulard de l’Agrupament allà on vagin.

>

Falta text del sopar i concret
i de l’exposició

44

Qui ha celebrat anys als Lluïsos? | 05

E

MEMÒRIA | CURS 2006-07 LLUÏSOS DE GRÀCIA

Qui ha celebrat anys
als Lluïsos?

05

l 2007 és l’any de celebració del 50è aniversari de l’Agrupament
Escolta dels Lluïsos de Gràcia un aniversari que tindrà la guinda de la concessió a l’Agrupament de la Medalla d’Honor de
Barcelona a petició del Districte de Gràcia a mitjans de novembre.
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DESPESES

En l’apartat de quotes de soci i de secció cal destacar que s’han
mantingut els ingressos de l’exercici passat, l’augment en aquest
apartat correspon a les quotes pel casal d’estiu i els tallers.
De l’apartat d’ingressos és molt destacable l’augment que s’ha produït pel que fa a les subvencions rebudes ja que s’ha vist duplicat respecte a l’exercici 2004-05. És molt destacable el volum de subvencions que ens atorga la Generalitat, si també cal dir que
l’apartat de subvencions privades també ha augmentat considerablement. En el moment de fer el tanca- 122.870,58 €
ment de l’exercici resten per cobrar subvencions que Subvencions de
l’administració
ja han estat concedides. També és important resaltar
en aquest apartat que s’ha rebut importants subvencions per obres-reforma dels camerinos del teatre, reforma
integral del gimnàs i projecte de reforma dels edificis propietat dels
Lluïsos.
En l’apartat de despeses destacar que la partida d’obres i manteniment ha augmentat a conseqüencia de les subvencions rebudes.
En l’apartat de despeses s’han seguit practicant els percentatges
corresponents per l’amortització de mobiliari, instal·lacions i immobles. Aquest apunts s’han fet al mig i al final de l’exercici.
Cal destacar que s’ha fet una amortització per reduir la hipoteca de
35.179,90 €.
Les despeses generals que agrupen subministraments, administració i seccions presenten una evolució constant.

DE PERSONAL
Sous i gratificacions
Quotes Seguretat Social

143.518,79 €
111.363,40 €
32.155,39 €

INGRESSOS PER QUOTES
Quotes socis, especials i inscripcions
Quotes per tallers i casals

440.273,59 €
276.060,39 €
164.213,20 €

GENERALS
Obres, conservació i reparacions
Consergeria i tècnics
Serveis professionals externs
Transports
Assegurances
Publicitat i edicions
Subministraments
Despeses d'Administració i activitats
Cooperació i solidaritat
Formació

715.431,45 €
132.652,84 €
65.928,77 €
98.104,09 €
51.848,73 €
6.039,25 €
42.107,05 €
23.483,58 €
285.783,26 €
7.200,03 €
2.283,85 €

INGRESSOS PER SUBVENCIONS
Subvencions institucionals
Subvencions privades

416.565,70 €
302.659,18 €
113.906,52 €

ALTRES INGRESSOS
Arrendament immobles
Utilització d'espais
Activitats seccions
Altres ingressos

135.819,39 €
14.653,84 €
28.455,81 €
71.894,72 €
20.815,02 €

CONTRIBUCIÓ I IMPOSTOS
Impost sobre Béns Immobles
Altres impostos
AMORTITZACIÓ I SANEJAMENT IMMOB.
De mobiliari i instal·lacions
D’equips informàtics i programari
Immobles
DESPESES FINANCERES
Comissions bancàries
Comissions per rebuts impagats
Interessos Crèdit Hipotecari
TOTAL DESPESES
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS

Amortitzacions 2,68% Financeres 1,08%
Contribucions 1,43%
Personal 11,23%

INGRESSOS

IMPOST DE SOCIETATS AL 10%
BENEFICI NET DE L’EXERCICI

6.725,31 €
5.346,22 €
1.379,09 €
110.204,17 €
96.000,13 €
3.176,88 €
11.027,16 €

56,52 €
56,52 €

INGRESSOS FINANCERS
De comptes corrents
TOTAL INGRESSOS

992.715,20 €

Financeres 0,01%
Subvencions 23,98%

7.799,23 €
4.786,08 €
149,23 €
2.863,92 €
983.678,95 €
9.036,25 €

Altres 12,27%

0€

Quotes 63,75%

9.036,25 €

9.036,25 €
de benefici net
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’exercici econòmic de l’entitat s’ha tancat amb uns ingressos de
992.715,20 € i unes despeses de 983.678,95 €, el que representa un benefici de 9.036 €.

General 83,58%
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ok

BAIXES
14
19
9

FI DE L’ACTIVITAT
NO VOL VENIR
FEINA
CANVI D’ADREÇA
MANCA DE PAGAMENT
NO POT CONTINUAR
COMUNICACIÓ SENSE MOTIU
NOTIFICACIÓ SECCIÓ
DEFUNCIÓ
MALALTIA
MATERNITAT
MANCA DE PLACES
NO S’HA ADAPTAT

0
16
11
7
7
22
13
4
139

> SOCIS PER SECCIONS

2006-2007 Socis per seccions

(900 socis que formen part de seccions)
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> EL MOVIMENT DE SOCIS
(1998-2006)
1120

1096

1100

1115

1080

1067

Bàsquet (200)

El Virolet (115)

Vent del Nord (67)

Tenis taula (15)

Sotacabina (27)

Somsal (18)

Sinera (32)

La Fuga (26)

GMM (122)

Fútbol sala (6)

Fotografia (8)

Colla Vella de diables (49)

+ de 65 anys
8,72 %

Catequesi d’adults (9)

Entre els 25 i els 64 anys
33,45 %

Cantiga (60)

Entre els 18 i els 24 anys
13,12 %

Bàdminton (18)

Entre els 12 i els 17 anys
21,08 %

Xino Xano (20)

Entre els 0 i els 11 any
23,62 %

Grup de formació teatral Sotacabina (22)

> ELS SOCIS PER EDATS

AE: 105
Anella: 15
Bàdminton: 19
Bàsquet: 221
Cantiga: 60
Catequesi: 9
La Vella: 50
Fotografia: 10
Futbol sala: 8
GFT: 26
GMM: 118
La Fuga: 20
Malsons: 12
Sinera: 36
Sant Medir: 5
Somsal: 15
Sotacabinia: 30
Tenis taula: 15
Vent del Nord: 72
Virolet: 103
Xino Xano: 11

(139 persones)
54,70 %
10,07 %
10,00 %
5,80 %
4,30 %
4,30 %
2,90%
2,10 %
1,40 %
1,40 %
1,40 %
0,70 %
0,70 %
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55,8%
homes

> MOTIUS DE BAIXA
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> ELS SOCIS PER SEXES

44,2%
dones

ALTES
50
28
11
17
5
20
6
0
2
5
19
3
158

SETEMBRE 2005
OCTUBRE 2005
NOVEMBRE 2005
DESEMBRE 2005
GENER 2006
FEBRER 2006
MARÇ 2006
ABRIL 2006
MAIG 2006
JUNY 2006
JULIOL 2006
AGOST 2006
TOTAL

Agrupamnet (98)
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> ALTES I BAIXES (per mesos)

1060

1039 1042 1037

1040
1020

1019
1009

1013

1000
980

48

960
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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SERVEIS ALS LLUÏSOS
> Servei de préstec de DVD’s infantils i d’adults en català: La videoteca de Lluïsos compta amb més de 120 títols.
> Adquisició d’una fotocòpia nova per a la sala de seccions
> Adquisició d’una pantalla de projeccions
> Instal·lació del WIFI

SERVEIS EXTERNS
> 11 comerços i establiments culturals com teatres i museus s’han
unit a la campanya de descomptes i avantatges pels socis.
> Fundemi IQS va oferir una beca de gratuïtat en la inscripció als
Cicles de Formació superior.

> QUINS SÓN ELS SERVEIS ALS SOCIS?
1. SERVEIS GENERALS
EQUIPAMENTS
> Accés gratuït a Internet
> Servei de bar
> Jocs de taula al bar
> Tenis taula
> Sales per a realitzar diverses activitats
> Servei de fax i fotocopiadora a preu de cost
> Espai per a exposicions
> Laboratori fotogràfic
CONSULTA DE PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS AL BAR

SERVEIS A LA SECRETARIA DELS LLUÏSOS
> Gestió de la correspondència
> Control d'altes i baixes dels socis
> Comptabilitat de les seccions
> Servei de correcció lingüística
> Cursos de formació
ÚS DELS SERVEIS SECCIONS/ACTIVITATS CURS 2006-07
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

TOTAL

TV+VÍDEO/DVD
ORDINADOR PORTÀTIL
WALKIE-TALKIE
RÀDIO CD

SETEMBRE

0
0
0
5

OCTUBRE

1
5
0
7

3
13
1
14

0
10
0
16

2
6
0
11

4
4
0
14

2
9
0
20

2
9
0
12

2
15
0
17

1
9
1
9

0
7
2
4

0
0
0
0

17
87
4
129

CÀMERA FOTOS
CÀMERA VÍDEO

1
2

1
1

0
0

0
3

2
2

2
1

1
2

3
3

1
3

0
3

2
1

0
0

13
21

PROJECTOR
SALA SECCIÓ (17)

1
9

3
29

4
41

5
39

3
25

3
19

10
28

6
26

4
32

3
23

2
0

0
0

44
271

TOTAL

18

47

76

73

51

47

72

61

74

49

18

0

586

NOVEMBRE DESEMBRE

ÚS DELS SERVEIS GENERALS: INTERNET I PRÉSTEC DVD CURS 2005-06
INTERNET
PRÉSTEC DVD

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

TOTAL

22
3

59
6

50
8

32
10

68
10

57
18

37
22

36
5

32
9

35
13

35
1

0
0

463
95

3. SERVEIS I AVANTATGES EXTERNS
DESCOMPTES I AVANTATGES EN 80 BOTIGUES O ESTABLIMENTS CULTURALS.

AVANTATGES, DESCOMPTES I PROMOCIONS EN LES ACTIVITATS DE LES ENTITATS QUE PERTANYEN AL G6, EL COL·LECTIU D’ENTITATS CULTURALS I HISTÒRIQUES
DE LA VILA DE GRÀCIA:
> Federació de Colles de Sant Medir
> Cercle Catòlic de Gràcia
> Centre Moral Instructiu de Gràcia
> Fundació Orfeó Gracienc
> Federació de la Festa Major de Gràcia

DESCOMPTES EN ACTIVITATS INTERNES
Els socis gaudeixen d’un 2x1 en el preu de l’entrada als espectacles
teatrals i de titelles i un 10% de descompte en el preu de l’Hort
Urbà, els Tallers, les Festes Infantils, el Casal d’estiu, etc...
50

EQUIPAMENTS:
>
> Sala de seccions
> Préstec d'aparells audiovisuals (televisió, dvd, càmera fotogràfica digital i càmera de vídeo digital pantalla de projeccions) i
equip de so
> Préstec de telèfons mòbils
> Préstec d’ordinadors portàtils

I A LES ENTITATS ADHERIDES AL G-6 :
> Club d’Escacs els Tres Peons
> Casal Corpus Teatre
> Esbart Lluís Millet
> ACR Germanor de Jubilitats Casal Siracusa
> Grup de Teatre Disbauxa
> Club de Bàsquet Pedagògium
> Unió Gracienca d’Escacs

13

11

Museus, art i
espectacles

Esports

4

16

Farmàcies i
òptiques

1

Restaurants

Llar

1

Botigues
d’animals

1

Informàtica

3

Perruqueries i
centres d’estètica i rehabilitació

6

Altres

5

Llibreries,
papereries i
impremta

17

Roba i complements

78

botigues o
establiments
culturals.
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Els serveis als socis
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l servei als socis és la principal prioritat dels Lluïsos. Per aconseguir complir-lo es treballa constantment per oferir nous i
millors serveis als seus socis, tant dins com fora de l’entitat.
Durant el curs 2006-2007, les novetats en serveis als que s’han aconseguit són les següents:

51

> Establir reunions periòdiques amb les juntes
de cada secció

OK

> Establir protocols d’informació fluïda entre
administració general i les seccions

OK

> Celebració del 50è Aniversari
de l’Agrupament Escolta

OK
> Potenciar les diferents activitats
OK
que s’organitzen
> Donar-se a conèixer a altres
col·lectius i a la ciutadania OK
> Potenciar la col·lecció
OK
de llibres infantils
> Elaborar guies temàtiques OK

> Millorar la relació amb eks veïns
més propers i altres ciutadans

> Potenciar les titelles i el cinema infantil
> Participar en mostres d’entitats

OK
OK

> Donar suport administratiu i de gestió
de les diferents propostes

OK

OK

> Personal administratiu de suport

OK

ACCÉS A NOUS SERVEIS

...
...
...

X

OK

> Fomentar la participació a les
festes de Nadal i de Sant Lluís
> Incrementar la participació dels
socis en les activitats generals

...

MEDI AMBIENT
> Crear una comissió de sostenibilitat

> Potenciar l’Hort Urbà

OK

X

> Estimular el reciclatge a l’entitat

X

> Aconseguir més publicitat
> Potenciar la Revista
Des del Nord

OK

OK

> Reorganitzar el mercadatge

OK
OK

OK

COMUNICACIÓ

> Potenciar la “marca”
Lluïsos de Gràcia

...

OK

OK
OK

OBRES I MANTENIMENT

> Continuar la relació amb les
entitats col·laboradores de solidaritat

> Buscar nous serveis externs i,
en especial, els culturals

> Crear comissions de treball i donar
suport a les ja existents

> Col·laborar i potenciar el Col·lectiu G-6

> Incorporació d’un tècnic
en gestió de la immigració

> Millorar la relació amb els
mitjans de comunicació

PARTICIPACIÓ

OK

> Continuar amb les bones relacions
amb l’Ajuntament i el Districte

> Potenciar la utilització del carnet
del soci amb més avantatges

> Conceptualitzar nous serveis interns

OK
> Millorar la informació
de l’Entitat als ciutadans OK
> Formar part de diferents
OK
juntes de Federacions

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

> Fomentar la imatge corporativa
de l’Entitat

OK

> Participar en consell
d’associacions de Barcelona

OK

ESPAIS
> Instal·lar una fotocopiadora nova
a la sala de seccions

OK

> Continuar col·laborant amb
altres entitats de la Vila i la ciutat

> Restablir contactes amb
el govern de la Generalitat

> Realització del projecte
“Cultures del Món”

OK

> Realitzar l’Acte d’Acollida dels nous socis

> Creació de la Bústia Verda

52

OK

DONAR SUPORT A LES INICIATIVES
DE LES SECCIONS I ELS SOCIS
> Donar suport a les iniciatives
de les seccions i els socis

RELACIONS EXTERNES

> Millorar la coordinació i la gestió
dels Tallers

MILLOR EL DIÀLEG I LA COMUNICACIÓ
AMB LES SECCIONS

> Potenciar la junta de seccions

ACTIVITATS

OK

...

> Potenciar les eines
comunicatives de nova generació

...

> Elaborar un projecte d’adequació
de l’entitat
> Adaptar la instal·lació
elèctrica del Teatre

OK

OK

> Rehabilitació dels vestuaris
del Teatre

OK
> Rehabilitar parcialment
OK
la pista de bàsquet
> Millorar el manteniment
diari de les instal·lacions

OK

ECONOMIA
> Millorar el protocol de funcionament
entre la Tresoreria General i les seccions

OK

L’ECONOMIA

OK
> Millorar les relacions
OK
amb el món empresarial
> Sol·licitar l’exempció de l’IBI OK

OK
OK

> Realitzar un anàlisi del cost bàsic
anual de l’entitat

ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA

> Potenciar l’augment
de recursos aliens

> Potenciar les subvencions públiques
a través de convenis plurianuals

> Augmentar la transparència
i la claredat de la informació

> Estimular continuïtat de la comissió
creada per aquesta finalitat
> Celebració d’una Assamblea
de socis per demanar autorització

OK

X

OK
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> AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DEL CURS 2006-2007
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n l’assemblea general de socis de novembre del 2006 es van
fixar un conjunt d’objectius per al curs 2006-2007 dels Lluïsos.
La junta directiva ha treballat i ha dut a terme múltiples gestions
per tal de convertir-los en realitat. Tot seguit exposem si els objectius
establerts es van assolir o no.

OK

OK
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> CONVENIS I COL·LABORACIONS AMB
ENTITATS I EMPRESES
CULTURA I LLEURE
> G-6
Els Lluïsos continua formant part i col.laborant amb el G-6, el grup
d’entitats històriques i culturals de Gràcia, a través del qual les sis
entitats organitzen actes de forma conjunta i potencien els serveis
i els descomptes que ofereixen als socis.
> COMPANYIA EL FORAT DEL NIU
Continuïtat del conveni de col·laboració amb la companyia El Forat
del Niu per a programar les diferents actuacions del cicle de titelles que organitzem els Lluïsos de Gràcia.
> CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS
A causa de les obres que realitza el CAT, es va establir un conveni
pel qual els tallers musicals del centre se celebraven als Lluïsos
de Gràcia. Igualment, els Lluïsos van acollir 14 espectacles musicals del Festival Folk Tradicionàrius.
> ORQUESTRA VILA DE GRÀCIA
El conveni entre els Lluïsos i l’Orquestra Vila de Gràcia que estableix la cessió d’un espai d’assaig a l’Orquesta Vila de Gràcia a
canvi de tres concerts gratuïts en activitats que organitzen els
Lluïsos ha mantingut la seva vigència al llarg del curs 2006-2007.
> TARPUNA INICIATIVES SOSTENIBLES
Els Lluïsos de Gràcia i Tarpuna Iniciatives Sostenibles coorganitzen la Calçotada Urbana el mes de març. Igualment, els Lluïsos
cedeixen un espai al terrat del seu edifici on Tarpuna ha col·locat
3 planters que a canvi realitza periòdicament tallers sostenibles a
la seu dels Lluïsos.
> CASAL ARGENTÍ A BARCELONA
Els Lluïsos i el Casal Argentí van firmar un conveni per col·laborar
en la organització del Festival Cultures del Món dedicat el 20062007 a la regió argentina de Tilcara com a colofó a la campanya
de solidaritat 2006.
> LA GRÀCIA DE LES TERTÚLIES
Els Lluïsos de Gràcia i la Federació gracienca del Partit dels
Socialistes de Catalunya firmen un conveni per tal de fer-se càrrec
de la Gràcia de les Tertúlies.
> PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Aquesta entitat i els Lluïsos estableixen un acord pel qual l’entitat
gracienca podrà utilitzar la Campanya Què Faig si? de l’Associació
en defensa de la llengua tot respectant els drets d’imatge d’aquesta entitat.
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ESPORT
> NBA CARES
Com a conseqüència de la iniciativa d’un soci el programa de
l’NBA Cares de la Lliga professional nord-americana ha finançat la
reforma de la pista de bàsquet dels Lluïsos.
> BENITO SPORTS
Continuïtat del conveni fins al 2010 pel qual la botiga de roba i
material esportiu Benitosports és l’única proveïdora dels equipatges de l’equip de bàsquet a canvi de publicitat per part de l’entitat.
> ESCOLA PAU CASALS
El conveni de col.laboració pel qual l’escola Pau Casals cedeix la
pista de bàsquet als Lluïsos per a realitzar els entrenaments dels
equips de promoció d’aquesta secció segueix vigent al llarg del
curs 2006-2007.

COMUNICACIÓ
> EL PUNT
El conveni pel qual el diari El Punt cedeix 12 anuncis interiors a
l’edició del Barcelonès al llarg d’un any continua vigent. El diari
obsequia als Lluïsos amb 4 espais publicitaris gratuïts a la contraportada de l’edició de Barcelona.
> TRANSVERSAL WEB
El conveni amb Transversal web mitjançant el qual el diari digital
fa difusió de les activitats dels Lluïsos i la nostra entitat manté un
bànner a la pàgina web segueix en vigor.

ALTRES
> UPC
A través d’un conveni, aquesta universitat elabora un estudi arquitèctonic per garantir la viabilitat i l’adequació de l’entitat a la normativa vigent.
> LA CAIXA
Els Lluïsos hem signat un conveni de tres anys amb La Caixa pel
qual l’entitat bancària fa una aportació econòmica anual per ajudar a subvencionar les activitats que organitzem.
> OBRA SOCIAL DE LA CAIXA SABADELL
Aquesta entitat bancària fa una aportació econòmica anual centrada en el projecte d’integració cultural de l’entitat. Caixa Sabadell
finança un programa de beques per infants i joves inmigrants de 5
a 17 anys.

A banda dels convenis citats també hem comptat amb la col·laboració de moltes altres institucions privades, organitzacions no governamental i administracions públiques que ens han donat suport econòmic o en espècie.
Tot seguit reproduïm els logos de les empreses, entitats i administracions que han col·laborat amb els Lluïsos de Gràcia.

ELS LLUÏSOS FORMEM PART DE:
> Coordinadora de
> Federació Catalana
de Tenis Taula
Colles de diables de
Barcelona
> Federació Catalana
> Federació d’entitats
de Bàsquet
Corals
> Federació d’Ateneus
> Secretariat de
de Catalunya
corals infantils de
Catalunya
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> MARATÓ DE TV3
Els Lluïsos de Gràcia col·laboren en la campanya de la Marató de
TV3 mitjançant la instal·lació d’una bústia en el concert de Nadal
de l’entitat. Per la seva banda, la Marató assumeix les despeses de
publicitació de la Campanya.
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er la seva activitat, els Lluïsos busquen la col·laboració i
suport d’empreses, organitzacions no governamentals i entitats
privades de diferents àmbits

> FUNDACIÓ JAUME BOFILL
La fundació barcelonesa i Lluïsos arriben a un acord pel qual la
Fundació realitza una aportació econòmica destinada al projecte
de civisme de l’entitat.
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mes de

60

mes de

10

aparicions
en premsa
escrita

El Periodico >

aparicions
a la ràdio

4
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entrevistes
a Ràdio
Gracia

< La Roda

< El Periodico (Exit)

< El País

La Vanguardia (Agenda) >

< Barcelona Verda
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< L’Independent
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L’Independent >
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< L’Independent (de Verd)
< L’Independent
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Transversalweb >
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< Revista Músical Catalana

L’Independent >
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L’Independent >
Avui >

< Mundo Deportivo
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< El Correu de l’AE
< Federació Catalana de Bàsquet

Gigante NBA >

< Regio 7

SPORT >
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