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Presentació de
l’entitat
Els Lluïsos de Gràcia és una associació sociocultural
i esportiva privada, sense ànim de lucre, fundada l’any
1855. El seu objectiu principal és la formació integral
d’infants i joves en el temps de lleure i el foment del
creixement personal dels adults. Aquesta finalitat s’assoleix mitjançant l’oferta de múltiples activitats culturals i esportives, que fomenten la convivència, el respecte i els valors de la col·lectivitat.
Gran part de les activitats dels Lluïsos es vehiculen a
través de les seccions, grups dedicats a diferents activitats de lleure. Actualment, l’entitat compta amb 23
seccions i més de 1.200 socis i sòcies que troben als
Lluïsos un espai on gaudir de la cultura, l’esport, la música i el teatre, entre d’altres activitats.
Entitat referent a la Vila de Gràcia al llarg de més de 150
anys, els Lluïsos vetlla pel manteniment dels valors associatius i pel foment de la identitat catalana. En aquest
sentit, l’entitat fomenta l’ús del català i promou la cultura i les tradicions populars de Catalunya. De la mateixa
manera, i amb la seva voluntat de servei social, els Lluïsos treballa per integrar la diversitat que experimenta
la societat actual i en aquesta línia, du a terme projectes
solidaris i interculturals, que promouen la convivència i
el coneixement mutu.
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05.
Les Activitats Dels
Lluïsos

2. El curs 2008-2009
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Quan ja ha finalitzat el curs 2008-2009, un període
fortament marcat per la crisi econòmica, els Lluïsos
de Gràcia presentem aquesta memòria d’activitats
fent un repàs i valoració dels projectes que hem dut
a terme.

Sàhara. Per la seva banda, el projecte del Banc del
temps de Gràcia, ubicat a l’entitat, també s’ha consolidat durant aquest curs, així com la Verdinada o el
festival Cultures del món, que ja ha celebrat la seva
quarta edició.

L’any 2009 s’iniciava amb una bona notícia: el reconeixement com a Entitat d’Utilitat Pública per part
de la Generalitat de Catalunya, fet que ens ha de
permetre, entre d’altres coses, establir noves relacions amb el sector empresarial i gaudir d’un mecenatge cultural que actualment no està dins de la
planificació de l’entitat

Igualment, a l’inici del curs es va proposar millorar
les instal·lacions de l’entitat i iniciar el projecte de
rehabilitació i ampliació de la seu social, un projecte
molt ambiciós que inclou la redacció d’un pla especial amb l’ampliació de més de 1000 m2 d’espai útil
per a l’entitat.

Enfortir les relacions amb les administracions i millorar el nostre reconeixement institucional va ser un
dels objectius d’aquest curs, com també ho va ser
intensificar les relacions externes mitjançant l’organització d’activitats conjuntes, tant amb els veïns
més propers com amb altres col·lectius i entitats.
Al llarg d’aquest curs que ara repassem, els Lluïsos
hem continuat creixent com a associació i com a col·
lectivitat: hem estat atents a les noves necessitats
i hem creat noves activitats i seccions, alhora que
hem sabut apropar nous col·lectius a la nostra realitat associativa. Aquesta actitud oberta i flexible ha
donat com a fruit, per exemple, la creació de dues
noves seccions, l’Escola de tennis taula i el grup
NES (No Estiguis Sol), que s’han sumat a la nombrosa família de seccions de l’entitat. Amb aquestes
dues novetats, ja són 23 les seccions dels Lluïsos,
que apleguen prop de 1.000 socis al voltant d’activitats culturals, esportives i de lleure, tot convertintse en el principal eix vertebrador de l’entitat.
La integració dels nouvinguts, les activitats mediambientals, la promoció de la llengua catalana i les
campanyes de solidaritat van ser altres de les propostes presentades a l’assemblea general de socis
del 2008. En aquesta línia, destaquem la incorporació de noves activitats adreçades al col·lectiu immigrant, amb projectes com Famílies hospitalàries o
la renovada col·laboració amb l’associació Amics del

Propostes econòmiques per augmentar els recursos
de l’entitat, millorar les subvencions públiques i privades, els equipaments informàtics i la comunicació van ser altres objectius plantejats a l’assemblea.
Amb la nostra estructura, amb la nostra aposta per
l’associacionisme i malgrat la crisi, els Lluïsos hem
continuat creixent. I ho hem fet amb ganes renovades, amb noves iniciatives i amb noves propostes.
Pot resultar un tòpic assegurar que és gràcies als
dirigents i als col·laboradors que l’entitat ha aconseguit acomplir els seus objectius i tancar un curs més
amb una valoració positiva. Però és així: els més de
150 dirigents i col·laboradors son l’element vital que
fa possible que l’entitat funcioni i creixi.
La tasca iniciada per aquesta entitat fa molts anys,
ara se’n compleixen 154, amb uns objectius, un compromís ferm amb la societat que l’envolta i una història que ha de continuar escrivint-se, és la garantia
del futur dels Lluïsos de Gràcia.
Jordi Casassas Pons
President
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3. Organització
de l’entitat

La Junta directiva és l’òrgan de gestió dels Lluïsos de Gràcia. Els seus membres són elegits a l’Assemblea General de Socis, l’òrgan de govern de l’entitat.

8membres de la
Junta directiva

10reunions ordinàries
de la Junta

1reunió

extraordinària

La Junta directiva és l’òrgan de gestió dels Lluïsos
de Gràcia. Els seus membres són elegits a l’Assemblea General de Socis, l’òrgan de govern de l’entitat.
Les funcions de l’Assemblea General de Socis, que
convoca els associats dels Lluïsos un cop a l’any, són
establir les línies generals d’actuació de l’entitat,
elegir els membres de govern i aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals. Així mateix,
l’Assemblea aprova les quotes de l’entitat i les seccions, controla la gestió de la Junta Directiva i aprova
la memòria econòmica.

La Junta Directiva es reuneix com a mínim una vegada al mes. Durant el curs 2008-09 es va reunir 10
vegades en reunió ordinària i 1 en sessió extraordinària.
Els membres que integren la Junta Directiva dels
Lluïsos i les tasques que desenvolupen són les següents:
1. President: Jordi Casassas
Dirigeix i representa legalment l’associació i modera i
dirigeix els debats de la junta directiva.

2. Vice-president: Francesc Xavier Ripoll
L’Assemblea del curs 2008-2009 es va reunir el 24 de
novembre de 2008 amb una participació de 62 socis,
que representen el 4,86% del total.
Els acords a què va arribar l’Assemblea 2008 van ser
els següents:

Assumeix les responsabilitats del president en cas d’absència d’aquest.

3. Secretària: Laia López
Redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea
General i de la Junta Directiva. També redacta i autoritza
els certificats.

4. Tresorer: Xavier López
Aprovació de la memòria i el balanç econòmic del
curs 2007-2008.

Controla els recursos econòmics de l’associació, elabora el pressupost , el balanç i la liquidació de comptes.

Aprovació de l’informe de gestió de la Junta Directiva durant el curs 2007-2008.

5. Vocal: Marta Morris

Aprovació del projecte de reforma i ampliació de la
seu social de l’entitat. Es va autoritzar a la Junta
Directiva per dur a terme aquest projecte. També
es van aprovar dues quotes extraordinàries anuals
per tal de finançar part d’aquest projecte.

6. Vocal: Oriol Hosta

Aprovació de les noves quotes de l’entitat i de les
seccions.

Es responsabilitza de l’àrea de formació dels dirigents
de l’entitat.
Coordina les obres de reforma de l’entitat i les accions
de manteniment.

7. Vocal: Núria Samsó
Responsable de recursos humans i de coordinació de
l’equip de personal remunerat dels Lluïsos.

8. Vocal: Marc Camprodon
Coordina els projectes informàtics i la pàgina web.

La Junta Directiva
La participació als Lluïsos
La Junta Directiva, elegida per votació a l’Assemblea
General de Socis, està formada per membres majors
de 18 anys, que duen a terme tasques en diferents
àmbits per gestionar l’entitat. Els membres de la
Junta Directiva, que exerceixen un càrrec no remunerat per un període de quatre anys, s’encarreguen
de representar, dirigir i administrar l’associació.
La Junta Directiva dels Lluïsos està constituïda per
vuit membres: president, vice president, secretari,
tresorer i quatre vocals, que es dediquen a la gestió
de diferents àrees de l’entitat.
05.
Les Activitats Dels
Lluïsos

Un dels principis essencials del funcionament dels
Lluïsos és la implicació dels socis i sòcies en la gestió i presa de decisions de l’entitat. Per canalitzar
aquesta participació activa dels associats, els Lluïsos ha creat diferents espais, com són les juntes de
seccions i les comissions:

les juntes de seccions
Periòdicament, el president de Junta Directiva dels
Lluïsos es reuneix amb els presidents de les sec-
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38
edat mitja de la
Junta

2juntes de seccions
2comissions:

d’Utilitat Pública
d’obres

cions en les anomenades juntes de seccions, on es
posen de manifest propostes i es decideixen temes
de forma col·lectiva.

ïsos, dos cops a l’any, per a tractar els temes concrets de cada secció.

En el curs 2008-2009 s’han celebrat dues juntes de
seccions, a l’octubre de 2008 i al juny de 2009.

Les comissions

Comissió d’Utilitat Pública
Els temes tractats en aquestes juntes han estat els
següents:
1. Projecte de reforma i ampliació.
2. Seguiment i presentació del document definitiu
del PELL (Pla Educatiu dels Lluïsos)
3. Control d’assistència dels menors per part de
les seccions.
4. Calendari d’activitats previstes
5. Llei de protecció de dades i com afecta als Lluïsos
6. Nous projectes: Explica’ns, Dinars a la plaça, Pla
d’acció als Lluïsos de l’agenda 21.

Les gestions de la Comissió de Declaració d’Utilitat
Pública, encapçalada per dos socis de l’entitat i que
funciona des del 2006, ha donat enguany el seu fruit i
els Lluïsos ha estat declarat entitat d’Utilitat Pública
el mes de febrer de 2009.

Els responsables de les seccions també participen
en una trobada de benvinguda a principi de curs i es
reuneixen individualment amb el president dels Llu-

Col·laboradors

Comissió d’obres
La comissió d’obres ha realitzat la sol·licitud de la
llicència d’obres per l’edifici del carrer Verntallat,
projecte que ha estat encarregat a l’arquitecte, soci
de la casa, Victor Valls. La llicència esmentada va
ser atorgada aquest agost.

En diferents àmbits de la seva activitat, els Lluïsos
de Gràcia compta amb la dedicació desinteresada de
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moltes persones que col·laboren en la gestió de l’entitat i contribueixen a assolir els seus objectius.
Gina Tomàs - correcció lingüística d’algunes publicacions dels Lluïsos: revista, memòria, díptics...

Joan Lafarga - gestiona la distribució dels llibres editats pels Lluïsos: els títols de les Guies telemàtiques i els
volums de la col·lecció de llibres infantils “La Gresca i el
Torradet, els gegantons sense rostre”.

Sara Nadal - gestió de l’arxiu històric dels Lluïsos
Carme Segura - coordinació de la col·lecció de les Guies Temàtiques editades pels Lluïsos

Les àrees de treball

L’equip tècnic
L’equip tècnic dels Lluïsos de Gràcia s’ha organitzat
en quatre àrees durant aquest curs:

Àrea d’informació i gestió
És l’àrea encarregada de l’administració de l’entitat,
que inclou formació, activitats, cooperació i integració, comunicació i publicitat, comptabilitat i servei
d’informació i atenció als socis. Al llarg del curs
2008-2008, han format part d’aquesta àrea:

Jordi Bufurull - responsable de la Comissió d’Utilitat
Pública, creada per tramitar la declaració dels Lluïsos
com a entitat d’utilitat pública

Dolors Moreno Collado - comunicació i coordinació

Mònica Escarmís Costa - comunicació

tats i projectes

Mercè Pons - coordinació del cicle de Titelles dels Llu-

Alliny Dalle Nogare - tècnica en projectes d’integració

ïsos

Anna Montserrat - coordinació del cicle de Màgia dels
Lluïsos

Míriam Rodríguez - suport al Des del Nord i coordinació de la memòria

David Montfort Craver - formació, cooperació, activi-

Gemma Castellví Pérez - informació i atenció al soci
i sòcia

Martí Roviralta - àrea d’informació i atenció al soci i
sòcia

Mònica Escarmís Costa - comunicació
Silvia Moragas - coordinació
Esther Prados - tècnica de procediments
Jordi Melgarejo - comptabilitat

05.
Les Activitats Dels
Lluïsos
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Àrea de consergeria

Àrea de manteniment

Des de l’àrea de consergeria es gestiona la informació bàsica al públic, el telèfon, les claus i l’estat de
les sales, la publicitat de les cartelleres i l’arxiu. Un
total de 7 conserges han format part d’aquesta àrea
durant el curs:

Aquesta àrea s’encarrega del manteniment de l’entitat i el seu responsable és en José García Ferrer.

Manuel Caramés - consergeria
Mercè De Oñate - consergeria
Rufo Gimeno - suport de consergeria i arxiu

Anna Rallo - consergeria
Juan Carlos Ricci - consergeria
Joan Rosell - consergeria
Jordà Vives - consergeria

Àrea tècnica d’espectacles
La gestió dels aparells de so i d’il·luminació de la
sala d’actes i el muntatge d’espectacles i d’altres
esdeveniments que requereixen equips tècnics són
les responsabilitats d’aquesta àrea. Hi ha col·laborat
durant el curs Dani Tort, Pau Plana, Juanjo Sarto,
Màtius Marcé i Carles Bergua.
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70è
aniversari del GMM
11excursions

Agrupament
Escolta

210
membres de
Bàsquet

8directors del Virolet
23
actors del GFT
40
actuacions de La
Vella

4. Les seccions dels Lluïsos
Les seccions vertebren gran part de l’activitat dels
Lluïsos de Gràcia. Infants, joves i adults troben en
aquests grups un espai de relació i creixement on a
més d’establir amistat, poden practicar una activitat
en el seu temps de lleure. Actualment, l’entitat té 23
seccions dedicades a l’esport, la música, el teatre,
de lleure i altres activitats.
Les seccions dels Lluïsos funcionen de manera autònoma, amb una estructura pròpia de responsables
o dirigents.

Els dirigents
Els dirigents són totes aquelles persones que de
forma voluntària tenen alguna responsabilitat a
les seccions de l’entitat, formant part de les juntes
directives o desenvolupant qualsevol altra tasca.
Aquesta acció és fonamental per al funcionament de
les seccions i per a la transmissió dels valors que
fomenten aquestes seccions.

LA FORMACIÓ
Com cada curs, els Lluïsos a format als dirigents per
tal de garantir la qualitat formativa de les seccions,
especialment les infantils. Durant el curs 2008-2009
s’han subvencionat 40 cursos.
DIRIGENTS PER SECCIÓ I EDAT
SECCIÓ
AE

- de 20 anys
3

De 20 a 30

De 30 a 40

De 50 a 60

1

Bàdminton

5

1
16

10

Cantiga

5

2

5

1

6

Catequesi
3

2

Escola tennis taula

1

Fotografia
Futbol sala

2

GFT

4

La Fuga
Malsons

2

2

3

2

3

NES

1

Sinera

4

1

Sant Medir

1

1

Somsal

3

1

Sotacabina

2

1

Vent del Nord

5

El Virolet

3

1

1

Tennis taula

1
5

5

Xino-xano

1

Grup dels dimarts

04.
Les Seccions dels
Lluïsos

1
1

La Vella

GMM

+ de 60

19

L’Anella
Bàsquet

De 40 a 50

1
2

16

21

64

28

17

14

9
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4.1 Seccions infantils
Les seccions infantils treballen per a la formació dels infants en el seu temps de lleure
a través del desenvolupament de diferents activitats, com són l’esport, la música el teatre o
l’esplai, entre d’altres. En un clima de diàleg i
confiança, aquestes seccions fomenten valors
de convivència, respecte i solidaritat.
Agrupament escolta
Fundat l’any 1957, aplega 91 membres que tenen entre 6 i 18 anys i 22 caps. 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 l’entorn, tant humà com natural.
Està organitzat en 5 unitats: Castors i Llúdrigues,
Llops i Daines, Ràngers i Noies Guia, Pioners i
Caravel·les i Truk.
Aquestes són algunes activitats realitzades durant el
curs 2008-2009:
Caus cada dissabte a la tarda i caus especials per
Nadal i fi de curs
Excursió de passos, per iniciar el curs, a la Riera
de Ciuret
12 Excursions (Vilafranca, Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Llorenç Savall, Centelles,
Arenys de Mar, Montserrat, Teià, Collserola, Santuari de Bellmunt, Montserrat i Montseny).

Campaments de Nadal, Setmana Santa i estiu (Planes d’Hostoles, Toses, Gósol, Ruta del Camí dels
Bons Homes, Maçanet de Cabrenys, Estana, ruta
per Navarra i Euskadi, ruta per Sardenya, Campelles - Serra Montgrony- i Castellterçol)
Projectes de curs i tallers (elaboració de titelles i
balses, primers auxilis, publicitat i alcohol…) i altres activitats (cuines del món, descoberta de Barcelona a la nit, cursa d’orientació a Montseny…)
Escola de Bàsquet
Creada l’any 1945, l’’Escola de Bàsquet, que forma
part de la secció de Bàsquet dels Lluïsos, introdueix
nens i nenes a partir de 8 anys en els fonaments i
tècniques d’aquest esport.
26 jugadors, 4 entrenadors i 1 coordinador han format part de la secció durant el curs
Han disputat 5 partits i han participat a la Trobada
d’Escoles de Bàsquet de la Federació Catalana.
Escola de Tennis Taula
L’Escola de tennis taula va ser creada l’any 2008 amb
la voluntat de crear un espai infantil per aprendre i
practicar aquest esport. Els infants i joves que formen part de la secció es distribueixen en dues categories, la infantil, de 8 a 12 anys i de joves, de 13
a 16 anys.

40è
aniversari Coral
Sinera

8ballades de
Sardanes

21
concerts Coral
Cantiga

153
dirigents de secció
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El curs va començar amb 4 membres i va finalitzar
amb 12

Els Malsons de la Vella

Participació en el Torneig de Rajadell

Integrats en la colla de diables La Vella de Gràcia, els
Malsons de La Vella van ser creats al maig de 2007
amb la voluntat de donar a conèixer als infants i joves
aquesta expressió de la cultura tradicional catalana.
En formen part nens i joves entre 6 i 17 anys.

Participació en competició escolar de la Federació
en individuals i equips
Organització del Torneig de Sant Lluís
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 17 anys en el temps de lleure, tot fomentant valors
com el respecte, la solidaritat i la convivència. Actualment, està format per 98 membres. Durant el curs
2008-2009, ha celebrat el seu 70è aniversari.

La colla està formada per 40 diables infantils (20 de
foc i 20 de tabal)
Han participat en els correfocs de Castelldans, de
la Guàrdia Pilosa, del 30è aniversari dels Diables
de Gràcia i al correfoc de la Mercè.
També han participat en la trobada de Diables Infantils de Nou Barris.

CORAL El Virolet
Fundat l’any 1966 com a secció infantil de la Coral
Cantiga, el Virolet és membre fundador del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC). La secció
està formada per un total de 108 cantaires entre 4 i
15 anys. Un equip de 10 persones - 8 directors, un
professor de cant i un pianista - dirigeixen la secció.
Cap de setmana de treball: assajos, coneixença i
cafè concert amb famílies
Caus els dissabtes a la tarda i excursions de cap
de setmana

Participació en el concert de Nadal i de Sant Lluís
dels Lluïsos

Celebració del 70è aniversari. Actes organitzats:
- Sopar de retrobament de membres i ex membres de l’esplai.
- Excursió al Puigmal i estada en una casa de
colònies
- Diada de cultura popular i concert: cercavila
amb diables, gegants, bastoners i castellers
de Gràcia
- Exposició “Vols conèixer què és el GMM i la
seva història?”
- Diada infantil tallers i jocs per tots els infants
i joves i xocolatada.

Organització del “Juguem cantant”, Trobada dels
grups de Petits de les corals federades al SCIC

Grup de Formació Teatral Sotacabina
GFT Sotacabina és la més antiga de les seccions relacionades amb el teatre dels Lluïsos. Va ser creada
l’any 1979 i el seu objectiu és formar teatralment
nens i joves entre els 8 i 18 anys.
23 actors han format part de la secció durant el
curs 2008-2009
2 obres representades: La nit de Sant Joan, de Dagoll Dagom i Els sorolls de la lluna, d’Ignasi Garcia
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Concert “Un pont de cançons” a l’Auditori, en el
marc de la trobada dels grups de mitjans i grans
de les corals del SCIC.
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4.2 Seccions joves
Donar continuïtat a les activitats de les seccions infantils és un dels principals objectius de
les seccions de joves dels Lluïsos de Gràcia. A
més a més, aquestes ofereixen un espai de relació i creixement personal, tot desenvolupant
un gran nombre d’activitats.
La Vella de Gràcia
La colla de diables La Vella de Gràcia és una de les
seccions de cultura popular dels Lluïsos de Gràcia.
La seva activitat es concreta en la participació en els
correfocs i actes lúdics i culturals de tot Catalunya i
especialment de la Vila de Gràcia.

210 membres, entre jugadors, entrenadors, tècnics
i dirigents han format part de la secció.
18 equips federats .
Organització de la XVa edició de les 12 Hores de
Bàsquet amb la participació de més de 150 jugadors.
Participació en el XII Trofeu Vila de Gràcia de Bàsquet. Com a inici de la temporada, aquest clàssic
trofeu enfronta els equips masculins i femenins de
categoria sènior de la Vila de Gràcia.

Coral Sinera
La Coral Sinera va ser creada 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 entre 15 i 24
anys. L’any 2008 va celebrar el seu 40è aniversari.

Un total de 60 diables (30 de foc i 30 de tabal) han
format part de la secció durant el curs.
Participació en diversos correfocs entre els quals
destaquen els de Castelldans, la Guàrdia Pilosa, el
30è aniversari dels Diables de Gràcia i el correfoc
de la Mercè.

7 concerts celebrats durant el curs 2008-2009. Entre ells, el concert del 40è aniversari que es va celebrar el desembre de 2008 a la capella de La Salle
de Gràcia. i el concert de Dido i Eneas henty Purcell
juntament amb el cor Albada i l’Orquestra Barroca
Catalana a l’església Santa Maria de Gràcia.
24 peces de repertori treballades i interpretades en
els diferents concerts

Al voltant de 40 actuacions realitzades juntament
amb la colla de diables petits, Els Malsons de la
Vella.

Futbol sala
Aquesta secció esportiva va ser creada l’any 2005
amb l’objectiu de practicar aquest esport sense finalitat competitiva.
Els seus 17 components han jugat partits de futbol
sala a nivell amateur durant tot el curs.
Participació en el Torneig d’entitats de Gràcia organitzat pel Club Esportiu Europa i en el Torneig de
futbol sala dins el festival Cultures del món.

Sotacabina Teatre
Fundat l’any 1992, el grup Sotacabina Teatre pretén
oferir una continuïtat als membres del Grup de Formació Teatral Sotacabina majors de 18 anys. L’activitat del grup es basa en totes les fases creatives de la
construcció d’un espectacle teatral, des de l’anàlisi
del text fins a la posada en escena d’aquest. Actualment, el grup compta amb 23 membres actius, que
participen en la direcció, escenografia, dramatúrgia
o interpretació dels diferents muntatges.

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’obra “Figuretes de vidre”, de Tennessee Williams,
s’ha representat a Palafolls i a Llorenç del Penedès.
Estrena al teatre dels Lluïsos de les obres “Després de la pluja”, de Sergi Belbel i “Informació Difícil”, de Marc Rosich
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4.3 Seccions d’adults
Les seccions d’adults dels Lluïsos ofereixen un
ampli ventall de possibilitats a les quals dedicar el temps de lleure en un ambient d’interrelació i enriquiment personal.
L’Anella. Promotora de la Sardana
L’Anella, grup promotor de la sardana, va fundada
l’any 2000 per uns graciencs que valoren la sardana
com a dansa popular, senyal identificador de Catalunya i símbol de germanor universal. Des del 2007 el
grup forma part dels Lluïsos de Gràcia.

Coral La Fuga
La Coral La Fuga dels Lluïsos de Gràcia va ser fundada el 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.
Està formada per 29 membres
Ha participat en diversos concerts, entre ells el de
la festa de Sant Lluís.

8 ballades celebrades durant el curs 2008-2009,
amb acompanyament de la Cobla Sant Jordi i Ciutat de Terrassa.
Cada ballada està dedicada a un personatge o
institució rellevant de la vida cultural de la Vila de
Gràcia.
Participació en el concert dedicat a la Sardana amb
l’Orquestra de la Universitat de Barcelona.

Coral Cantiga
La Coral Cantiga dels Lluïsos de Gràcia va fundar
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.

L’Amistat dels Lluïsos de Gràcia
L’Amistat dels Lluïsos de Gràcia és la colla de Sant
Medir de l’entitat. L’objectiu d’aquesta colla, que va
ressorgir el 2007 després d’uns anys d’inactivitat, és
organitzar i celebrar la diada de Sant Medir cada 3
de març.
38 membres de l’Amistat van participar a l’edició
2009 de Sant Medir
La colla va portar 3 camions i 10 cavallistes
Es van llençar 3.300 quilos de caramels
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62 membres formen part de la coral.
21 concerts celebrats durant el curs per diversos
indrets de Catalunya.
Diversos repertoris treballats, entre els quals destaca el Rèquiem alemany de Brahms, Carmina Burana i peces de Schubert.
Concerts dins del programa del Festival Grec 2009,
a l’Auditori de Barcelona i a l’Auditori de Girona.
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Coral Vent de Nord
La Coral Vent del Nord dels Lluïsos de Gràcia va ser
creada l’any 1985 per iniciativa de pares dels nens i
nenes que cantaven a la coral infantil El Virolet.

10 components han format part de la secció durant
el curs
Organització del Torneig de Tennis Taula per les
Festes de Sant Lluís
Participació en diferents competicions i tornejos

65 cantaires que van formar part de la secció
Participació en els concerts de Nadal, Sant Jordi i
Sant Lluís
Tots els cantaires van participar en un curs de cant
i llenguatge musical.
Somsal Teatre

Somsal Teatre és un grup teatral per a adults que
proposa descobrir i experimentar el teatre des de
l’humor, la ironia i la imaginació.
22 membres han format part de la secció durant
curs 2008-2009
Estrena als Lluïsos de l’obra de teatre “La visita
d’un inspector” de J.B. Priestley

Excursions Xino Xano
El grup d’excursions Xino-Xano va crear-se l’any
1992 amb l’objectiu de conèixer el país, la seva història i geografia i respectar la natura tot realitzant una
activitat física.

Han format part de la secció 19 components
6 excursions durant el curs, amb diferents graus
de dificultat:
- Vilallonga de Ter, Ripollès
- Matagalls, Osona
- La vall d’Olzinelles. Vallès Oriental
- Santa Llúcia de Sobremunt, Lluçanès, Osona
- Rasos de Peguera, Berguedà
- Verdú – Guimerà, Urgell

TeNnis Taula

Grup del Dimarts

La secció de tennis taula va ser fundada l’any 1960 i
funciona de manera ininterrompuda des del 1978.

El Grup del Dimarts està format per socis grans de
l’entitat, que es reuneixen cada dimarts al vespre al
bar dels Lluïsos per parlar i reflexionar a l’entorn de
diversos temes, d’abans i d’ara.

Actualment està formada per 5 equips que juguen
en competició.
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Catequesi d’adults

Bàdminton

Creada l’any 1980, aquesta secció fomenta la reflexió entorn de la fe, el diàleg i la convivència.

El grup de bàdminton dels Lluïsos de Gràcia és un
punt de trobada de la gent de l’entitat entorn d’aquest
esport.

10 membres han integrat la secció durant el curs
2008-2009
Les trobades per treballar la fe i les accions solidàries han estat els eixos principals de la seva
activitat

Fotografia
Creada l’any 2000, la secció de Fotografia dels Lluïsos organitza diverses activitats com sortides fotogràfiques, xerrades, participació en concursos i visites a festivals de fotografia.
Formada per 7 components
Entre les seves activitats, destaca la trobada amb
el fotògraf Oriol Alamany
El juliol de 2009 la secció va decidir acabar amb la
seva activitat
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Està format per 24 membres, que juguen partits
dobles cada dilluns
Participació en un curset d’introducció impartit per
un tècnic de la federació catalana de bàdminton
Organització del torneig social de bàdminton, obert
a la participació de tothom
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Grup NES
Aquest grup, creat el gener de 2009, ofereix un espai d’amistat i relació per a persones majors 40 anys
que viuen una soledat no desitjada. Sortides culturals, celebracions, caminades, sopars i xerrades són
algunes de les activitats que proposa aquest grup
per fomentar els espais de trobada i de convivència
entre els seus membres.
Sortides gastronòmiques
Classes de ball de saló
Xerrades sobre temes diversos
Excursions culturals
Caminades (de Vilanova de la Geltrú a Sitges, de
Sant Celoni a Sant Esteve de Palautordera)
Sortides (Collbató, Capellades, Girona, Parc del
Montseny i Castell de Calafell, entre d’altres)
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200
nens i nenes

participen en el
GMM i
l’Agrupament

90
participants al

casal de Nadal

825
places ocupades al
casal d’estiu

21festes infantils i
400 nens
IX TROFEU VILA
de GRÀCIA

5companyies

291
Cantaires distribuïts en 5 corals

5. Les activitats dels Lluïsos
5.1 Formació i lleure infantil i juvenil
Oferir activitats formatives en el temps de lleure per
a infants i joves és un dels objectius essencials dels
Lluïsos de Gràcia. Amb aquesta finalitat, l’entitat desenvolupa diferents iniciatives encaminades a educar els més joves en el respecte i la convivència. Així,
s’organitzen casals, cicles de titelles i màgia, tallers
en diferents disciplines i festes infantils, entre d’altres.

Durant el curs, més de 400 nens i nenes van participar en 21 festes infantils a l’entorn de quatre eixos
temàtics: buscar el tresor amb els Pirates, beure la
poció màgica al Bosc encantat, cantar cançons a Furor o resoldre els misteris de Detectius.

A més a més, els Lluïsos compta amb l’esplai GMM i
l’Agrupament Escolta, dues entitats de llarga trajectòria en el lleure infantil que actualment aglutinen
prop de 200 infants i joves.

Casals de Nadal i estiu
Durant les vacances escolars de Nadal i estiu, els
Lluïsos va organitzar, novament, els casals adreçats
a infants i joves. Jocs, tallers, manualitats, música,
activitats mediambientals, sortides i excursions són
algunes de les activitats programades en els casals
de l’entitat.
El casal de Nadal de 2008 va tenir més de 90 participants, xifra que el situa en l’edició que més nens i
joves ha tingut de les tres que s’han organitzat. Per
la seva banda, el casal d’estiu de 2009 va acollir més
de 300 infants i adolescents, que van participar en
múltiples activitats educatives i de lleure, en un ambient de respecte i convivència.
8 setmanes de casal
Nombre de participants per grups d’edat:
Menuts: 34
Petits: 105
Mitjans: 56
Grans: 62
Gegants: 49
825 places ocupades
37 monitors i monitores
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Festes infantils

IX Trofeu vila de Gràcia de Teatre
Entre el 25 de gener i l’1 de març de 2009, es va celebrar la IX edició del Trofeu Vila de Gràcia de teatre
amateur, un certamen dirigit a nens i nenes amb
l’objectiu d’estimular l’afició pel teatre i oferir un
espai perquè els grups de formació teatral puguin
representar les seves obres.
Un total de cinc companyies de teatre amateur de
Catalunya, amb membres d’edats compreses entre
els 6 i els 16 anys, van presentar les seves propostes
teatrals.
25 de gener: La caputxeta i el llop, de 34 passes
teatre (Terrassa)
1 de febrer: L’enigma del diamant, d’Homo teatris
(Arenys de Mar)
8 de febrer: Teatralitats, de Tres Torres Teatre
(Granollers)
15 de febrer: Vola, vola Peter Pan, de Grup BAT
(Tàrrega)
22 de febrer: Jo en vull 18, del grup Jonàs (Mataró)
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TALLERS
Premis:
Millor grup: Jo en vull 18, de Grup Jonàs
Millor direcció: La caputxeta i el llop, de 34 passes teatre
Millor escenografia: Vola, vola Peter Pan, de Grup
BAT
Millor vestuari: La caputxeta i el llop, de 34 passes teatre

Màgia
Aquest taller - dirigit a infants, joves i adults – és un
espai per aprendre a fer màgia mitjançant efectes,
il·lusions i jocs realitzats amb tota mena d’objectes
quotidians. Durant el curs que tractem, hi han participat 6 alumnes.

Millor caracterització: La caputxeta i el llop, de 34
passes teatre

Música i Guitarra

Jurat juvenil: Jo en vull 18, de Grup Jonàs

El taller de música ofereix classes d’iniciació a la lectura, escriptura musical i instruments (piano i violí)
per aquells alumnes no iniciats en la música. Els que
ja tenien formació musical han participat en classes
de seguiment i perfeccionament. L’aprenentatge de
la guitarra, clàssica i moderna, ha estat l’altre eix del
taller, en el qual hi han participat 40 alumnes.

Tallers
Els tallers dels Lluïsos ofereixen activitats de diferents tipologies i nivells per tal de satisfer els interessos de grans i petits.

Sardanes
Teatre
El taller de teatre, dirigit a infants, joves i adults, ha
tingut 84 alumnes durant el curs, que han après tècniques teatrals i d’interpretació a través del treball
de diferents peces teatrals.

Per segon any consecutiu i amb 21 alumnes, s’ha
organitzat un taller de sardanes destinat a aquelles
persones interessades en aprendre a ballar la dansa
catalana per excel·lència.

Estudis de música i jazz
Circ
Els 35 participants d’aquest taller han realitzat
l’aprenentatge de les diferents disciplines del circ
prenent la música com a base. Al llarg del curs han
realitzat exercicis d’equilibri, trapezi, xanques, malabars, acrobàtics, swing i clown.

Aquest projecte, engegat durant el curs 2007-2008,
ofereix una formació integral i de qualitat al voltant
de quatre eixos fonamentals en l’educació musical
moderna: iniciació i perfeccionament en alguns instruments, classes d’harmonia, lectura i escriptura
musical i combo. Durant aquest curs, hi han participat 6 alumnes.

84
alumnes Teatre
10
exposicions
1.600
espectadors cicle
de titelles

8beques per a
immigrants
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Cicle d’espectacles familiars: màgia i titelles

Companyia Ninus

La programació infantil dels Lluïsos de Gràcia, especialment el cicle de titelles que s’organitza des
de fa prop d’una dècada, ha esdevingut un clàssic
en l’agenda cultural de Gràcia. El curs 2008-2009
va portar una nova edició dels cicles d’espectacles
familiars, que, novament, van experimentar un gran
èxit.

La llegenda de Sant Jordi

Abril

Companyia La Txumaneia
Maig. Festival de Titelles
Contes a la sorra
Companyia Tartrana
Cantant sota el mar
Companyia Tatoi
Isimane, un viatge a l’Amazònia
Companyia Guantazo
El gall Frederic i la gallina Caterina
Companyia Pengim Penjam

Cicle de màgia

Cicle de Titelles
Cada diumenge, des del mes de setembre a maig, el
cicle de titelles va oferir un espectacle al teatre dels
Lluïsos. El cicle es va cloure, una vegada més, amb
el Festival de Titelles el mes de maig, que va oferir
un espectacle quàdruple. Més de 1.600 espectadors
van assistir a aquesta nova edició del cicle.

Set espectacles de màgia que desperten la il·lusió i
la imaginació del públic són els que ha ofert aquest
cicle durant el curs 2008-2009. Prop de 800 espectadors van assistir a aquestes sessions de màgia als
Lluïsos.
Octubre
El Bolo
Companyia Xicana

Setembre

Novembre

L’Esquirol desendreçat

Laboratori Màgic

El Forat del Niu

Maga Mandarina

Octubre

Desembre

Pinxo, el picasoques enamorat

Il·lusiona’t

Companyia La Closca

La Dama Inquieta

Novembre

Gener

Hansel i Gretel

Contes Màgics

Companyia Sebastià Verges

Companyia Petrolina

Desembre

Febrer

El Maleit Castell

Mágicas Torpezas

Galiot Teatre

Brando y Silvana

Gener

Març

En Tòfol i la Tina

El recicletore i les 3 R

Pa Sucat

El gran maximiliano

Febrer

Abril

Blau cel, groga llimona

Màniga curta show

Companyia L’Estenedor

Aaron

Març
Ot, el bruixot
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5.2 Foment de les activitats culturals
Programar activitats culturals molt diverses, que
s’adaptin als diferents interessos dels socis i dels
ciutadans sempre, ha estat una inquietud dels Lluïsos de Gràcia. Tertúlies, exposicions i concerts són
una mostra d’aquest ventall de possibilitats culturals
que ofereix els Lluïsos.

“Entitats socioculturals catalanes”
Del 13 de gener al 8 de febrer de 2009

Aquesta exposició, cedida per la Federació d’Ateneus de Catalunya, proposava un recorregut per
les 140 entitats socioculturals federades, 22 de les
quals estan situades a la ciutat de Barcelona.

Exposicions
Un total de 10 exposicions de temàtica molt variada – de producció pròpia, cedides, de caire històric i
cultural o artístic - han vestit el vestíbul dels Lluïsos
al llarg del curs 2008-2009.
“Què puc fer als Lluïsos?”
Del 8 al 28 de setembre de 2008

Exposició de producció pròpia que volia mostrar de
manera visual les diferents activitats que es realitzen als Lluïsos a través d’imatges i breus textos.

“Óleos del oriente boliviano”, de Jamil Viera
Cuellar
Del 9 al 28 de febrer de 2009, dins de la programació de
Cultures del Món

Mostra pictòrica de paisatges que han format part
dels murals d’escenaris de festes patronals de comunitats bolivianes. L’artista, Jamil Viera, nascut
a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), utilitza els seus
quadres per fer denúncia social a favor dels drets
infantils.
“Un planeta per compartir: la petjada ecològica”
De l’1 al 30 de març de 2009, dins de la programació de
la Verdinada

“nuSnu”, de Joan Porredón
Del 6 al 26 d’octubre de 2008

Fotografies artístiques de nus en les quals les cordes representen la vida i els nusos les experiències
vitals de les persones fotografiades.

“Cartes en temps de guerra: 1936-1947”
Del 3 al 23 de novembre de 2008

Recorregut per la producció gràfica (cartells, targetes postals, segells benèfics o de propaganda
política, enganxines, etc) que es van editar durant
la Guerra Civil i els primers anys de postguerra.
L’exposició, produïda per l’Associació Colònia Modernista de la Colònia Güell, pretenia acostar als
visitants la vida quotidiana d’aquells anys.
“Ayer i hoy; lo cotidiano”
Del 8 al 28 de desembre de 2008, dins de la programació
de Cultures del Món

Exposició fotogràfica que explorava la realitat que
viu la població d’El Alto de Bolívia i el treball que
hi fan els educadors per tal d’afavorir-hi el màxim
l’alfabetització.

Mostra de sensibilització mediambiental cedida pel
Centre de Recursos Barcelona Sostenible que oferia informació sobre l’impacte ambiental de l’actual estil de vida i de consum alhora que proposa
alternatives sostenibles.
“Una literatura pròpia. Aproximació als autors i
autores de la Vila de Gràcia”
Del 23 al 30 d’abril de 2009, dins de la programació de
Sant Jordi

Aquesta exposició, de producció pròpia, és un recorregut per la biografia i les obres d’una vintena
d’escriptors vinculats a la Vila de Gràcia, que va
néixer amb l’objectiu de reconèixer i fer visible el
paper d’aquests escriptors en la cultura gracienca.

“Exposició d’astrofotografia”, ASTER (Agrupació
Astronòmica de Barcelona)
Del 4 al 24 de maig de 2009

Aquesta exposició de fotografia d’astres és obra
dels socis d’ASTER, Agrupació Astronòmica de
Barcelona, una entitat privada sense afany de lucre
que aplega amants de l’astronomia.
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“70è aniversari del GMM”

Objectiu Freedònia

De l’1 al 26 de juny de 2009

L’esplai GMM, fundat l’any 1939, ha celebrat el 70è
aniversari aquest any 2009. En el marc de les festes
de Sant Lluís de l’entitat, es va exposar una mostra
que recorria la història d’aquest esplai i que es va
realitzar amb col·laboració de molts socis que havien format part del GMM.
La Gràcia de les tertúlies
Cinc personalitats de reconeguda trajectòria professional van ser els convidats de les tertúlies realitzades durant el curs 2008-2009 en el marc de La Gràcia de les tertúlies. Temes d’actualitat com la crisi, la
política o l’esport han centrat aquestes xerrades en
un ambient distès de reflexió i diàleg.
Aquestes han estat els convidats i els temes tractats
en les tertúlies realitzades:
Octubre 2008
Sandro Rossell

“Experiències en el món de l’esport”

Novembre 2008
Jordi Pujol

“Catalunya avui”

“Política”

Juny 2009
Joan Hortalà

“Profunditat i durada de la crisi”

Juny 2009
Miquel Roca

Aquestes van ser les sessions d’Objectiu Freedònia
durant el curs que ara tractem:
Octubre de 2008
The league of crafty guitarists
Desembre de 2008

Març 2009
Pasqual Maragall

El curs 2008-2009 va portar 6 noves sessions del cicle “Objectiu Freedonia”, una aposta musical i cultural innovadora que pretén omplir el gran buit que hi
ha a la Vila de Gràcia pel que fa a les actuacions en
directe i oferir un espai obert a propostes artístiques
de diferents disciplines.

“Com va la crisi?”

Gabriel Amargant Quartet i tast de vins, dirigit per
Lluís Raventós, enòleg
Febrer de 2009
El somni de’n Tete
Barça 5-Madrid 0, projecció d’un partit de futbol
de la temporada 1993 i Los Romarios (banda
sonora, jazz)
Març de 2009
El Sobrino del Diablo, Dr. Fargo i monòlegs
Abril de 2009
O’clock Quartet (jazz) i Gamber Tuni (clown)
Juny de 2009
Urban Trazpeze (rock progressiu) i Llibert Ribó
(viola de roda)

5.3 Accions solidàries i en benefici de la multiculturalitat
La tasca cívica que du a terme els Lluïsos es basa
en el respecte, la tolerància i la convivència, sobretot
pel que fa a la integració de la nova realitat social i
cultural que està experimentat la societat. Els Lluïsos treballa des de la Vila de Gràcia per fomentar
aquesta integració i en aquest sentit, l’entitat ha engegat diverses iniciatives que permeten facilitar la
interrelació i la convivència amb els nouvinguts.
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Així mateix, l’entitat realitza cada any una donació
econòmica a una entitat cultural d’un país en desenvolupament dins del festival Cultures del Món.
Aquesta acció solidària va acompanyada d’un conjunt d’actes culturals per donar a conèixer la realitat
d’aquell país als socis dels Lluïsos.
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LA SOLIDARITAT

MULTICULTURALITAT

La solidaritat està present en l’ideari dels Lluïsos i
es manifesta a través de diverses iniciatives que l’entitat du a terme. Durant el curs 2008-2009, s’han dut
a terme les següents accions solidàries:

La solidaritat amb projectes socials i culturals d’entitats amb pocs recursos econòmics i el coneixement
d’altres realitats constitueixen la base del festival
Cultures del Món, que va arribar a la cinquena edició
durant el curs 2088-2009 amb una programació dedicada a Bolívia.

Beques per a immigrants
Un curs més, el programa de beques per a infants i
joves nouvinguts, subvencionat per la Fundació Caixa Sabadell, ha permès a vuit infants, originaris de
Brasil, Colòmbia, Marroc i Nicaragua, conèixer de
prop la vida associativa dels Lluïsos.
Famílies hospitalàries per a immigrants
Per segon curs consecutiu, els Lluïsos participa en
aquest projecte d’aparellament de famílies immigrades amb autòctones a través de realitats quotidianes.
L’objectiu de la iniciativa, gestionada per l’associació
Salut i Família, és crear una xarxa de famílies que
donin suport a d’altres de nouvingudes en el procés
d’adaptació.
Des de principis de 2008, els Lluïsos ha desenvolupat un paper d’enllaç entre les famílies autòctones i
immigrades, tot consolidant-se com a entitat referent a Barcelona dins d’aquest projecte.
Un altre dels compromisos adoptats pels Lluïsos
dins d’aquest projecte és el d’esdevenir seu dels
cursos de formació. Durant el curs 2008-2009 s’han
realitzat 3 jornades formatives.
Banc del Temps de Gràcia
Des del curs passat, el Banc del Temps de Gràcia,
una de les iniciatives solidàries amb més renom de
la Vila, té la seu als Lluïsos de Gràcia. El projecte té
com a objectiu promoure intercanvis de temps entre veïns, bàsicament per a tasques d’atenció a gent
gran o a criatures. També fomenta els espais de trobada entre persones, tot estimulant l’ajuda mútua.
Més de 200 usuaris van participar en el Banc del
Temps de Gràcia durant el curs 2008-2009.
Beques als infants saharauis
Els Lluïsos de Gràcia juntament amb l’associació
Gràcia pel Sàhara va oferir, novament, beques de
participació al casal d’estiu per a infants refugiats.
Un total de 6 infants van beneficiar-se d’aquestes
beques en l’edició 2009 del casal d’estiu.

L’aportació econòmica dels Lluisos es va destinar
a l’associació Mi Casa, que du a terme un projecte educatiu per a nens i joves que viuen al carrer a
la població boliviana d’El Alto. L’associació treballa
amb un conjunt d’albergs on infants i joves busquen
internament i protecció. Precisament, el donatiu dels
Lluïsos s’emprarà per a la reforma d’un d’aquests
albergs.
Els actes culturals del festival, organitzats conjuntament amb la Federació de bolivians a Catalunya (FEDEBOL) van fomentar el coneixement de la cultura i
les tradicions bolivianes entre els socis dels Lluïsos.
Entre novembre de 2008 i maig de 2009, es van succeïr diverses activitats culturals i lúdiques:
Exposició “Ayer y hoy, lo cotidiano” cedida per
l’associacó Mi Casa
Desembre de 2008

Torneig de futbol sala
Novembre de 2008

Amb la participació d’equips de Bolívia, de l’Associació Catalana de Residents Segalesos (ACRS) i dels
Lluïsos.
Concert de Dúo Blanco y negro, cantautors bolivians
Febrer de 2009
Exposició de pintura de l’artista Jamil Viera
Febrer de 2009
Cicle de cinema bolivià
Abril de 2009

Projecció de la projecció de la pel·lícula “Cuestión
de fe” i del documental “Akulliku”.
Diada boliviana: Día de la Madre
Maig de 2009

Jornada festiva que va incloure activitats diverses,
com degustació de productes típics bolivians i actuacions folklòriques.
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5.4 Sostenibilitat i respecte pel medi ambient
En la seva activitat diària, els Lluïsos de Gràcia du a
terme pràctiques sostenibles i respectuoses amb el
medi ambient i treballa per fer-les extensibles entre
els socis de l’entitat.

La Verdinada va constar de diferents accions encaminades a potenciar el respecte al medi ambient i
fomentar la participació dels socis dels Lluïsos:

Amb la finalitat d’acomplir els objectius establerts
per l’Agenda 21, al llarg del curs 2008-2009, el servei
d’atenció al públic i el personal dels Lluïsos de Gràcia ha realitzat iniciatives sostenibles, algunes de les
quals ja es van realitzar en cursos anteriors:
Reducció de material d’oficina
- Utilització de paper 100% reciclat i blanquejat
sense clor.
- Aprofitament del paper parcialment utilitzat.
- Enviament d’informació als socis a través del
correu electrònic.
- Reducció del nombre de fotocòpies generades
a Secretaria.
- Impressió dels projectes a doble cara.
Recollida selectiva de residus
- Reciclatge de paper, plàstic i consumibles
d’impressora i fotocopiadora .
- Reciclatge de residus especials al Punt verd.
Ambientalització de les activitats
- Ús de plats i gots reutilitzables en les festes.

- Consell del dia: Durant set dies, es van exposar
diversos consells per racionalitzar els recursos
naturals i fer més sostenibles les pràctiques quotidianes.
- Plafó dels bons usos. A l’espai d’exposicions es van
mostrar plafons dels bons usos en cinc matèries:
residus, aigua, energia, mobilitat i d’altres, obert a
la participació i aportacions dels socis.
- Exposicions. Se’n van organitzar tres, distribuïdes
en diferents espais:
· Sí a Kyoto.
· Els espais litorals.
· La petjada ecològica

Energia
- Tancament d’aparells electrònics un cop se
n’ha fet ús.
- Ús dels refrigeradors a la temperatura adequada.

La Verdinada: una setmana dedicada a
l’educació ambiental
La segona edició de la Verdinada es va celebrar durant la primera setmana de març de 2009 i va aplegar més d’una quinzena d’entitats, associacions i
administracions que van col·laborar en el projecte
tot aproximant-lo al seu objectiu de convertir-se en
un referent de sensibilització ambiental a la Vila de
Gràcia.
Les entitats que van participar en aquesta segona
edició de La Verdinada van estar les següents: Acció
Catacrac, AMPA Turó del cargol, Centre cívic el Coll,
Centre de Recursos Barcelona Sostenible, El Cargol
Graciós, DEPANA, Districte de Gràcia, Centre Moral
i Instructiu de Gràcia, el Cercle, Federació de colles
de Sant Medir, Fundació Terra, Guàrdia urbana de
Gràcia, La Vola, Orfeó Gracienc i Tarpuna Iniciatives
Sostenibles.
05.
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- Diada de Sant Medir. Durant la diada es van promoure diverses iniciatives per fer més sostenible
aquesta festa.
-	Xerrades sobre horticultura: “Se’n van organitzar dues: “Extractes de plantes per tractar l’hort” i
“Cultiu de plantes aromàtiques i culinàries al balcó”.
-	Tarda sostenible. Activitats de lleure realitzades
per diferents entitats de la Vila a la Plaça de la Virreina per promoure la sensibilització ambiental.
-	V Calçotada urbana. La Verdinada va finalitzar amb
la cinquena edició de la calçotada urbana, que va
aprofundir en la difusió de l’horticultura urbana i
en la transmissió dels valors de sostenibilitat entre
la ciutadania, mitjançant l’organització de diversos
tallers.
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Hort urbà

Festes ambientalment sostenibles

Des de l’Hort urbà, els Lluïsos ha seguit fomentant la
pràctica de l’horticultura a la ciutat. Davant la creixent demanda dels socis per participar en aquest
projecte d’educació i sensibilització ambiental, es
va decidir ampliar el nombre de taules de cultiu al
terrat de l’entitat. D’aquesta manera, un total de 8
persones han participat el darrer curs en aquesta
activitat pensada per a un públic familiar.

Les festes i dinars populars que organitza els Lluïsos se celebren de manera respectuosa amb el medi
ambient. D’aquesta manera, s’empren coberts, plats
i gots reutilitzables i es fa recollida selectiva de residus alhora que s’ofereix informació als participants
sobre aquestes accions.
Celebracions com l’aperitiu de Nadal, el dinar de
Sant Lluís o el dinar de pagès, entre d’altres, s’han
realitzat seguint aquests principis de responsabilitat
mediambiental.

Foment del respecte pel medi ambient

A final de curs i gràcies a la secretaria de l’Agenda
21, els Lluïsos ha aconseguit un compostador que
permetrà l’obtenció d’adob per a l’hort urbà d’una
manera natural i sostenible.

En la seva tasca per fomentar pràctiques sostenibles, els Lluïsos ha participat en els consells de sostenibilitat i medi ambient del Districte de Gràcia i ha
mantingut reunions amb el regidor de medi ambient
per tractar dels projectes mediambientals que du a
terme l’entitat.

5.5 Foment de la cultura tradicional catalana
Els Lluïsos vetlla pel manteniment de les festes i
tradicions de Catalunya. Així ho demostra el següent
recorregut per les celebracions populars catalanes
que ha efectuat l’entitat durant el curs 2008-2009.

11 de setembre, diada de Catalunya
Els Lluïsos, conjuntament
amb
les altres entitats
que conformen el
Col·lectiu G-6 i les
Colles de Cultura
Popular de la Vila
de Gràcia van fer la
tradicional ofrena
floral al monument
de Rafael de Casanova l’11 de setembre de 2008.

Festa de La Mercè, Mostra d’Entitats
La Federació d’Ateneus de Catalunya va tenir un estand a la Mostra d’entitats de La Mercè 2008 en la
qual va participar els Lluïsos. A l’estand es van realitzar tallers de diables i percussió i jocs d’arreu del
món

Festes de Nadal
Per Nadal, els Lluïsos va programar el tradicional
concert de les corals. En aquesta ocasió, El Virolet,
Sinera i Vent del Nord van oferir el repertori nadalenc després del qual es va celebrar un aperitiu a la
Plaça del Nord.

Sardinada als Lluïsos
Com cada any, Dimecres de Cendra, els Lluïsos va
celebrar una sardinada al pati dels Lluïsos de Gràcia.

Sant Medir
La colla L’Amistat dels Lluïsos va tornar a sortir el
passat 3 de març per celebrar Sant Medir pels carrers de Gràcia. En aquesta edició de la festa, la Xaranga l’Embolic de Cadaqués va acompanyar els romeus dels Lluïsos en el seu recorregut per la Vila.
Els tabalers de la Vella de Gràcia van amenitzar el
recorregut de la cercavila de la tarda.
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Diada de Sant Jordi

Nit cubana

Per celebrar la diada de Sant Jordi, els Lluiïsos va
proposar diferents activitats, que incloïen la l’exposició “Una literatura pròpia. Aproximació als autors
i autores de la Vila de Gràcia”, la parada de llibres i
roses a la Plaça del Nord i el tradicional concert de
Sant Jordi, que en aquesta ocasió va comptar amb la
participació de la coral
Vent del Nord i de l’Orquestra de Cambra Vila de Gràcia.

Activitat musical dins la programació de “Tasta Gràcia: cuina de la mediterrània”, organitzada per l’associació el Cargol Graciós. Balls i racó de mojitos

Revetlla de Sant Joan

Sopar màgic i espectacle final amb el Mag Lari

El 23 de juny, la colla de diables La Vella de Gràcia
va organitzar una festa per la revetlla de Sant Joan
que incloïa els concerts de Chev Balowski i Amantes
de Amparo.

Vetllada gastronòmica amb un menú creat pel Cargol
Graciós durant la qual diversos mags de la Societat
espanyola d’il·lusionisme van realitzar trucs de màgia. Després, el Mag Lari va oferir el seu espectacle.

Concurs de mags amateur
Primer concurs de mags amateur de la Festa Major
de Gràcia en què es valorà la tècnica, la originalitat
i la innovació dels participants. El premi va consistir
en actuar en l’espectacle final del Mag Lari.

Tallers de màgia
Es van realitzar diferents tallers de màgia per aprendre efectes, il·lusions i trucs de màgia de la mà de
mags de la Societat espanyola d’il·lusionisme .

Exposició “50è aniversari de la Cooperativa
Graciense de Vivienda”
Exposició creada pel G-6 (entitats històriques i culturals de la Vila de Gràcia) i el Taller d’història de Gràcia que mostrava els 50 anys de la cooperativa, creada per construir pisos a preus assequibles davant la
manca d’habitatge a Barcelona, als anys cinquanta.

Festes de Sant Lluís
Un any més, el juny es va vestir de festa als Lluïsos
de Gràcia amb la celebració de Sant Lluís. Els actes
festius van incloure diverses activitats al llarg de tot
el mes. El dia de Sant Lluís es va celebrar el concert
de cant coral a la capella de la Salle de Gràcia. Hi
van participar les cinc corals dels Lluïsos, El Virolet,
Sinera, Cantiga, La Fuga i Vent del Nord, que apleguen més de 350 cantaires. Tot seguit, la festa es va
desplaçar a la Plaça del Nord, on els socis van poder
gaudir de la tradicional fideuà.

Festa Major de Gràcia
Per a la Festa Major de Gràcia de 2009, els Lluïsos es
va sumar al programa d’actes festius amb la creació
de l’Espai del Nord, un escenari per a les arts escèniques a la Plaça del Nord, que va oferir diverses
activitats durant la setmana de festa.
Amb l’objectiu d’impulsar el teatre, la màgia i els espectacles familiars i culturals, els Lluïsos va programar diferents propostes en aquesta línia:

Espectacle teatral: “Informació difícil”
(kabarett absurd), de Marc Rosich, interpretada per
Sotacabina Teatre
05.
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5.6 Promoció de la llengua catalana
El foment de la llengua catalana entre els socis dels
Lluïsos i la defensa de la seva integritat és un principi essencial en l’ideari dels Lluïsos de Gràcia. La
promoció de la llengua es fa a nivell intern, com a
llengua vehicular de l’entitat, de les activitats i de
l’atenció al públic. Així mateix, els Lluïsos s’adhereix i participa activament en iniciatives externes que
també fomenten l’ús del català.

rents països que han posat en comú les seves visions
sobre un determinat tema.
Les temàtiques de les sessions han estat diverses:
menjars del món, begudes i pastes del món, llibres
del món, reciclatge i balls i danses del món.

El català: la llengua dels Lluïsos de Gràcia
El català és la llengua vehicular de totes les activitats
que es realitzen als Lluïsos de Gràcia, de les seccions i dels serveis d’atenció i informació. També és la
llengua de la publicitat impresa i audiovisual i de les
publicacions de l’entitat. Així mateix, la relació amb
les empreses proveïdores de béns i serveis també es
manté en aquesta llengua.
En l’àmbit de la integració de la diversitat cultural, la
llengua catalana s’entén als Lluïsos com una excel·
lent eina d’acollida i d’adaptació per als nouvinguts.
En aquest sentit, l’entitat du a terme projectes per
fomentar la integració i l’enriquiment mutu a partir
de la llengua.

Explica’ns
Durant el curs 2008-2009, els Lluïsos ha engegat el
projecte Explica’ns, un cicle de xerrades lingüístiques que tenen com a objectiu fomentar l’ús social
del català entre els nouvinguts a través de la coneixença de trets culturals d’arreu del món.
El cicle s’ha desenvolupat al llarg de 5 sessions, en
les quals han participat persones originàries de dife-

Adhesions a iniciatives externes
Els Lluïsos ha renovat durant el curs 2008-2009 les
diferents adhesions a iniciatives que desenvolupen
altres institucions per promoure la llengua catalana.
L’entitat ha continuat fent difusió de la campanya
“Què faig si...? promoguda per la Plataforma per la
Llengua, que ofereix consells als catalanoparlants.
D’altra banda, també ha renovat el suport als projectes de Voluntariat per la llengua del Consorci per la
Normalització Lingüística. I finalment, ha continuat
l’adhesió al grup Xerrem, una iniciativa de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua que proposa
parelles de diàleg entre catalanoparlants i aprenents
de català.
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6. Serveis als socis i sòcies
Els Lluïsos ofereix diferents serveis als socis i a les seccions, especialment pel que fa
a facilitats culturals i d’esbarjo i equipaments electrònics, que contribuiexen al desenvolupament de les diferents activitats. Així mateix, els socis de l’entitat poden gaudir de
descomptes i avantatges en establiments comercials i culturals.

148
títols préstec DVD’s
Cantaires distribuïts en 5 corals

Aquestes són les novetats que s’han incorporat durant el curs 2008-2009:
L’oferta de préstec de DVD’s infantils i d’aldults en
català s’ha ampliat fins als 148 títols.
Préstec de llibres infantils: La història de Catalunya en contes.
Serveis als socis

1. SERVEIS GENERALS

2. SERVEIS A LES SECCIONS

Equipaments

Equipaments

Accés gratuït a Internet

Sala de seccions

Servei de bar

Préstec d’aparells audiovisuals (televisió, dvd, càmera fotogràfica digital i càmera de vídeo digital
pantalla de projeccions) i equip de so

Jocs de taula al bar
Tenis taula

Préstec de telèfons mòbils

Sales per a realitzar diverses activitats

Préstec d’ordinadors portàtils

Servei de fax i fotocopiadora a preu de cost
Espai per a exposicions
Laboratori fotogràfic

Serveis a la secretaria dels Lluïsos

Consulta de premsa i altres publicacions al bar

Gestió de la correspondència

Descomptes en activitats internes
Els socis i sòcies gaudeixen d’un 2x1 en el preu
de l’entrada als espectacles teatrals i infantils i un
10% de descompte en el preu de l’Hort Urbà, els
Tallers, les Festes Infantils, el Casal d’estiu,..
Set.
TV VIDEO

0

Gen.

1

1

0

Comptabilitat de les seccions
Servei de correcció lingüística
Cursos de formació
Feb. Mar. Abr.
0

0

0

Mai. Jun.

Jul.

0

0

0

Ago. TOTAL
0

2

PORTÀTIL

8

16

14

11

17

13

14

13

11

25

15

1

158

RADIO CD

0

13

16

7

9

11

10

14

21

7

0

0

108

CÀMERA FOTOS

8

0

0

0

0

0

0

0

0

4

23

1

36

CÀMERA VÍDEO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PROJECTOR

2

1

1

0

0

1

2

1

2

4

12

0

26

18

30

32

19

26

25

26

28

34

40

50

2

330

0

4

9

7

0

4

3

3

3

0

2

0

35

TOTAL
PRÉSTEC DVD
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0

Oct. Nov. Des.

Control d’altes i baixes dels socis i sòcies
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DESCOMPTES i
AVANTATGES

67
botigues /

establiments
culturals

3. SERVEIS I AVANTATGES EXTERNS
Descomptes i avantatges en 67 botigues o
establiments culturals
Art, Cultura i Espectacles
Esports i Muntanya

9

Avantatges, descomptes i promocions en les activitats de les entitats que formen part del G-6, col·
lectiu d’entitats culturals i històriques de la Vila de
Gràcia:

11

Informàtica

1

Federació de Colles de Sant Medir

Llibreries i papereries

5

Cercle Catòlic de Gràcia

Llar

16

Roba i Complements

12

Restaurants

2

Botigues d’Animals

1

Gimnàs

2

Perruqueries, Centres d’Estètica i
rehabilitació

3

Altres

5

Centre Moral Instructiu de Gràcia
Fundació Orfeó Gracienc
Federació de la Festa Major de Gràcia
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
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7. Reforma i manteniment
de l’edifici

El projecte de reforma dels Lluïsos
Amb l’objectiu d’adaptar-se a les noves necessitats,
modernitzar l’edifici i millorar-ne l’accessibilitat i
seguretat, el juny de 2007 els Lluïsos va presentar un
projecte de reforma, adequació i ampliació de la seu
de l’entitat. Al llarg del curs 2007-2008 es va redactar
el projecte, es van planificar les fases de l’obra i es va
dissenyar un pla de finançament. Es va preveure que
la reforma podria completar-se l’any 2015.

En aquest sentit, també cal esmentar que durant el
curs 2008-2009 l’entitat ha ingressat dues quotes extraordinàries dels socis per tal de finançar una part
del projecte.

Durant el curs que recull aquesta memòria, el projecte de reforma ha patit un cert estancament degut
a la dificultat en el tràmit administratiu necessari
per aconseguir la llicència d’obres i d’activitats, objectiu previ i imprescindible per a engegar el projecte.
Al setembre de 2009, en el moment de redactar
aquesta memòria, l’Ajuntament ha comunicat a l’entitat que el tràmit necessari per aconseguir aquesta
llicència passaria per una modificació del Pla General Metropolità i no simplement per un pla especial.
El motiu és la possibilitat de vendre els drets sobre
metres quadrats amb qualificació urbanística d’habitatge de l’edifici del carrer Verntallat.
Paral·lelament, s’ha redactat el projecte d’enderrocament de l’edifici del carrer Verntallat i s’ha sol·
licitat la prèvia i necessària llicència d’obres, que ha
estat atorgada l’agost de 2009. Amb això, es recuperarà un edifici que resulta imprescindible per a l’activitat dels Lluïsos.
Pel que fa al finançament del projecte, s’ha tramitat la sol·licitud a l’Institut Català de Finances d’un
crèdit de 600.000 € amb interès zero, amb càrrec al
pressupost ordinari de l’entitat. També s’ha sol·licitat
una subvenció per refer la zona del passadís i sales i
de la primera planta per valor de 90.000 €. La resolució d’aquestes dues sol·licituds es desconeix en el
moment de redacció d’aquest document.

El manteniment de l’edifici
Les actuacions de manteniment realitzades durant
el curs 2008-2009 han garantit el bon funcionament
de l’activitat dels Lluïsos alhora que han permès
millorar alguns espais. Les diferents accions s’han
desenvolupat en els següents àmbits:

Mobiliari
S’ha canviat el mobiliari de la sala 16, que actualment comparteixen el Banc del Temps i l’associació
El Pas. També s’han adquirit 100 noves cadires de
fusta plegables per satisfer les necessitats de l’entitat.

Neteja
En la mateixa línia, els Lluïsos està treballant en
l’elaboració d’un projecte per a la recerca de finançament privat.
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Des del mes de desembre de 2008 Ma-gar Limpiezas
s’encarrega de la neteja de l’entitat, fet que ha implicat una substancial millora. Amb aquest canvi també
s’han ampliat els serveis i s’ha reforçat la neteja de
la pista de bàsquet i dels vestidors els dissabtes.
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Vestidors de la pista de bàsquet

Actuacions periòdiques de manteniment

S’han fet reparacions a la paret dels vestidors per
unes filtracions d’aigua

Durant el curs s’han dut a terme un total de 102
actuacions de manteniment, distribuïdes en els següents àmbits:
Fusteria

24

Electricitat

29

Fontaneria

10

Telèfon i xarxa informàtica

8

Pintura

5

General

26

També s’han realitzat les habituals tasques de manteniment, que inclouen la revisió de les plaques solars i de la instal·lació d’aigua calenta, aire condicionat, desinfecció, extintors, centraleta telefònica,
alarma i xarxa informàtica.

Teatre
S’ha substituït el motor del teló amb canvi de sistema de funcionament i instal·lació de noves politges
pels carrils que varen quedar inutilitzats després de
la reforma del teatre. Amb aquesta actuació s’han
ampliat les possibilitats de l’escenari.

100
cadires plegables
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8. Comunicació
Els Lluïsos ha treballat durant el curs 2008-2009 per millorar i modernitzar els canals de
comunicació amb els socis, els ciutadans i les institucions i per consolidar la imatge de
l’entitat, tant a nivell intern com extern.

4edicions revista
Des del Nord

54
butlletins

electrònics

El principal projecte desenvolupat en aquesta àrea
ha estat la renovació de la pàgina web de l’entitat,
que va estrenar-se l’octubre de 2008 oferint més
continguts i noves possibilitats de participació.

Comunicació audiovisual

Comunicació impresa

També es va elaborar la Memòria visual del curs
2007-2008 i s’han continuat enviant butlletins electrònics als socis i usuaris del web.

La comunicació impresa realitzada inclou els diferents números de la revista Des del Nord, la memòria del curs passat i tota la producció publicitària
que editen els Lluïsos per donar a conèixer les seves
activitats i que comprèn, principalment, programes,
pòsters i fulletons en diferents formats.

Des del Nord
S’han editat tres números de la revista de l’entitat,
Des del Nord, els mesos de gener, abril i juliol de
2009. L’actualitat social, política i cultural de la Vila
de Gràcia i l’activitat dels Lluïsos i les seves seccions
ha quedat reflectida en aquests números de la revista a través de reportatges, entrevistes, cròniques
i articles.

En l’apartat de comunicació audiovisual, el projecte
més ambiciós que s’ha dut a terme ha estat la renovació de la pàgina web de l’entitat.

www.lluisosdegracia.cat
La nova web dels Lluïsos es va estrenar l’octubre de
2008 amb un disseny totalment renovat i noves potencialitats informatives i d’interacció amb l’usuari.
Entre les novetats més destacables, la web oferia
als socis i les seccions la possibilitat d’aportar continguts propis com fotografies, vídeos, música i comentaris. També es van crear blogs per a aquelles
seccions que ho desitgessin, amb l’objectiu d’oferir
un canal d’intercanvi i de comunicació interna.
La sindicació de la informació mitjançant l’RSS i el
servei de reserva de sales on line van ser altres de
les novetats aportades per la nova plataforma.
En l’àmbit d’Internet i les xarxes socials digitals, els
Lluïsos també ha fet un pas endavant i ha creat un
grup propi al Facebook, així com un canal de vídeos
al YouTube.

Butlletí electrònic
El butlletí electrònic, que informa els subscrits, socis o usuaris de la web, de la programació i novetats
de l’entitat, ha seguit funcionant durant el curs. Se
n’han enviat un total de 54 en el període que recull
aquesta memòria.

Memòria 2007-2008
La Memòria del curs 2007-2008, editada el novembre de 2008, oferia un ampli repàs per les activitats
realitzades durant el període que va del setembre de
2007 a l’agost del 2008.
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Memòria visual 2007-2008
A través d’imatges de les activitats i entrevistes als
caps de les seccions, la Memòria visual del curs
2007-2008, editada en un DVD el novembre de 2008,
recollia tots els esdeveniments d’aquell curs en format visual.
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Consolidació de la marca dels Lluïsos
En els diferents actes celebrats al llarg del curs, en
les publicacions i en els productes realitzats, els
Lluïsos ha treballat per consolidar la marca de l’entitat, una marca que transmet els valors de l’associacionisme, la col·lectivitat i el compromís amb les
persones.
Un curs més, les activitats celebrades s’han identificat amb una imatge concreta, que s’ha difós en la
publicitat i en els suports mòbils que han acompanyat tots els actes.
Del Lluiset, imatge identificativa dels Lluïsos i de totes les activitats que s’hi duen a terme, se n’han fet
dues noves figures durant el curs 2008-2009. Una,
en motiu del 70è aniversari de l’esplai GMM i l’altra,
per a la secció de bàsquet.
L’altre producte de marxandatge realitzat aquest any
ha estat un paraigües amb el logo de l’entitat, que es
va regalar a tots els dirigents a final de curs, com a
mostra d’agraïment per la seva col·laboració i implicació desinteressada.

La difusió en els mitjans de comunicació
Diferents mitjans de comunicació, especialment els
d’àmbit gracienc, s’han fet ressò de les activitats
realitzades als Lluïsos durant el curs, acomplint
d’aquesta manera una tasca essencial per a la difusió dels actes de l’entitat. Aquests són: L’Independent de Gràcia, Ràdio Gràcia, Transversalweb, La
Tortuga.cat, Gràciatv i Graciamón.
Altres mitjans de comunicació d’abast general com
El Punt i l’Avui, també han anunciat i cobert activitats
desenvolupades a l’entitat.

1memòria visual
2figures del Lluiset

MEMÒRIA CURS 08-09
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 38

5ingressos per
subvencions

9. El curs 2008-2009 en números

L’exercici econòmic 2008-2009 dels Lluïsos de Gràcia s’ha trancat amb uns ingressos de 898.835,37 €
i unes despeses de 924.903,72 € , el que representa
un dèficit de 26.068,35 € .

Pel que fa a les despeses de personal, aquestes
s’han vist incrementades per l’atorgament d’una
subvenció per plans d’ocupació que va suposar la
contractació de 5 persones al llarg de 6 mesos.

Tot i que al llarg del curs els ingressos per quotes
i activitats s’han mantingut en els percentatges de
l’any anterior, la quantitat total ingressada ha estat
superior a causa de les dues quotes extraordinàries
que s’han facturat durant l’exercici. Aquestes quotes
estan destinades a finançar una part de la reforma
de l’edifici.

L’apartat corresponent a les despeses d’administració i activitats s’ha mantingut en les xifres i percentatges d’exercicis anteriors degut a que també,
des de fa uns cursos, es manté el nombre de socis
i usuaris.

En l’apartat d’ingressos, la diferència més gran experimentada durant el curs es troba a les subvencions, que s’han vist considerablement reduïdes,
sobretot en el cas de la Generalitat de Catalunya. En
el mateix apartat, el punt d’ingressos extraordinaris
fa referència a la indemnització que l’asseguradora
de l’Ajuntament va concedir als Lluïsos per les destrosses produïdes a la mostra d’entitats de Gràcia
de l’any 2007.

DESPESES

La reducció de les subvencions percebudes per
l’entitat durant l’exercici 288-2009 ha provocat una
davallada en la partida destinada a les obres i manteniment de l’edifici.
Finalment, en l’apartat de les amortitzacions cal
destacar que s’ha mantingut el mateix criteri de
l’exercici passat, tot i que l’import destinat a les
amortitzacions s’ha reduït de forma ostensible perquè una part del compte d’instal·lacions s’ha traspassat a edificis.

INGRESSOS

1,30%

0,01%

despeses
financeres

0,46%

ingressos extraordinaris
financers

24,00%

de personal

14,76%

altres
ingressos

3,00%

amortització i sanejament immobiliari

71,70%

despeses generals
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25,07%

per
subvencions

59,70%

per quotes
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DESPESES
DE PERSONAL
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
AMORTITZACIÓ I SANEJAMENT
IMMOBILIARI

INGRESSOS
221.880,78 €
174.608,08 €
472.72,70 €

INGRESSOS PER QUOTES

536.632,15 €

Quotes de socis i sòcies, especials
i inscripcions

332.433,68 €

Quotes per tallers i casals

204.198,47 €

27.849,00 €

Immobles

12.903,00 €

INGRESSOS PER SUBVENCIONS

225.369 €

D'equips informàtics i programari

10.289,00 €

Subvencions de la Generalitat de
Catalunya

94.851,71 €

4.657,00 €

Subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona

59.874,26 €

663193,06 €

Conveni amb el Departament de
Justícia

5.073,30 €

De mobiliari i instal·lacions
DESPESES GENERALS
Serveis de manteniment de
la seu

78.026,64 €

Consergeria i tècnics

24.115,00 €

Serveis professionals externs
Transports
Assegurances

120.025,45 €
53.321,95 €
7.303,13 €

Subvencions privades
ALTRES INGRESSOS

15.612,42 €

Ingressos de la propietat individual
i intel·lectual. Explotació

20.184,02 €

Ingressos per serveis diversos

84.225,70 €

63.282,52 €

Subministraments

19.915,88 €

Ingressos per promocions

292525,04 €

Venda de productes propis i altres
ingressos

Formació

3.245,60 €

Altres tributs

1.431,85 €

DESPESES FINANCERES

11.980,88 €

Despeses financeres

5.522,98 €

Serveis bancaris i assimilats

6.457,90 €

TOTAL DESPESES

RESULTAT DE L’EXERCICI

924.903,72 €

132.694,29 €

Ingrés d’arrendaments de béns
immobles

Publicitat, edicions i relacions
públiques
Despeses d'administració i activitats

65.569,73 €

11.164 €
1.508,15 €

INGRESSOS FINANCERS

23,49 €

De comptes corrents

23,49 €

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

4.116,44 €

Ingressos extraordinaris

4.116,44 €

TOTAL INGRESSOS

898.835,37 €

-26.068,35 €
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10. Els socis i sòcies dels Lluïsos
A 31 d’agost del 2008, data en què es tancava el curs que recull aquesta memòria, el
nombre total de socis dels Lluïsos se situava en 1.215 . Al llarg del curs s’han registrat
173 altes i 131 baixes de socis.

70%
baixes Fi de

ELS SOCIS I SÒCIES PER SEXES

l’activitat

173
altes

47,37%
Homes

52,63%
Dones

131
baixes
1.108
socis Catalans
210
socis Bàsquet

EL MOVIMENT DE SOCIS I SÒCIES (1998-2007)

1009

1019

1039

1042

1037

981
socis a seccions
ELS SOCIS I LES SÒCIES PER EDATS
20,37%

0 a 11 any

21,20%

12 a 17 anys
18 a 24 anys

12,49%
35,99%

25 a 64 anys
+ de 65 anys
10.
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9,95%

1067

1096

1115

1146

1173

1215
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ELS ORÍGENS DELS SOCIS

ALTES I BAIXES (per mesos)
ALTES

BAIXES

PAÏSOS CATALANS

1.108

ESTAT
ESPANYOL

23

SETEMBRE

2008

45

16

OCTUBRE

2008

23

19

ALEMANYA

3

CUBA

1

NOVEMBRE

2008

17

11

NEPAL

4

BOLÍVIA

2

MÈXIC

1

PERÚ

1

DESEMBRE

2008

10

10

GENER

2009

20

8

BÈLGICA

1

UCRAÏNA

3

FEBRER

2009

12

9

FRANÇA

2

MADAGASCAR

1

MARÇ

2009

11

21

ÍNDIA

4

COLÒMBIA

3

ABRIL

2009

9

10

VENEÇUELA

3

XILE

1

LÍBAN

1

XINA

1

MAIG

2009

6

7

JUNY

2009

8

10

REP. DOMINICANA

1

URUGUAI

1

JULIOL

2009

12

10

SUÏSSA

2

NICARAGUA

1

173

131

ARGENTINA

2

ANGLATERRA

1

MARROC

2

TOTAL
E

TOTAL 1.173
MOTIU DE LA BAIXA
MOTIUS DE BAIXA
FI DE L’ACTIVITAT

SOCIS PER SECCIONS
70,10 %

NO VOL VENIR

5,20 %

AGRUPAMENT ESCOLTA 86

L’ANELLA

10

CANVI D’ADREÇA

9,60 %

BÀDMINTON

24

BÀSQUET

210

COMUNICACIÓ SENSE MOTIU

6,16%

CANTIGA

59

CATEQUESI

10

NOTIFICACIÓ SECCIÓ

4,13 %

LA VELLA DE GRÀCIA

59

ESCOLA DE TENNIS TAULA

11

DEFUNCIÓ

3,44 %

FOTOGRAFIA

7

FUTBOL SALA

17

MALALTIA

1,37%

GMM

98

GFT SOTACABINA

34

GRUP DEL DIMARTS

9

LA FUGA

29

MALSONS DE LA VELLA 31

NES

13

SINERA

28

SANT MEDIR

6

SOMSAL

22

SOTACABINA

23

TENNIS TAULA

10

VENT DEL NORD

65

VIROLET

101

XINO - XANO

19

UN TOTAL DE 981 SOCIS DELS LLUISOS FORMEN PART D’ALGUNA
SECCIÓ
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11. Complicitats
Els Lluïsos cerca la col·laboració i el suport d’institucions, empreses i diferents organitzacions per assolir els seus objectius.

Convenis i col·laboracions amb entitats i empreses
CULTURA I LLEURE

G-6

zant el cicle de tertúlies, que es posarà en funcionament a partir del curs 2008-2009.

Els Lluïsos continua formant part del G-6, grup d’entitats històriques i culturals de Gràcia. A través del
conveni signat per les entitats que en formen part,
s’organitzen actes de manera conjunta i es potencien els serveis i descomptes oferts als associats.

Plataforma per la Llengua

Petons de Granota, SCCP

Fundació La Marató de TV3

L’empresa Petons de Granota col·labora amb els
Lluïsos de Gràcia en la programació dels espectacles del cicle de titelles.

Cada any, els Lluïsos de Gràcia organitza una activitat de suport a La Marató de TV3 que consisteix en la
recollida de donatius el dia de celebració del concert
de Nadal.

Plataforma per la Llengua i els Lluïsos mantenen
un acord pel qual l’entitat gracienca fa difusió de la
campanya Què Faig si?, de consells sobre l’ús del català, entre els seus associats.

Orquestra Vila de Gràcia
El conveni entre els Lluïsos i l’Orquestra Vila de Gràcia, que estableix la cessió d’un espai d’assaig per a
l’orquestra a canvi que aquesta ofereixi tres concerts
a l’entitat, ha mantingut la seva vigència al llarg del
curs 2008-2009.

Tarpuna Iniciatives sostenibles
Els Lluïsos de Gràcia i Tarpuna Iniciatives Sostenibles coorganitzen la Calçotada d’horticultors urbans
el mes de març, dins dels actes generals de la Verdinada. A més a més, Tarpuna cedeix dues taules situades al terrat per l’ús dels usuaris de l’hort urbà.

Federació d’entitats Bolivianes a Catalunya
(FEDEBOL)
Els Lluïsos i la Fedebol han col·laborat en l’organització del Festival Cultures del Món dedicat a Bolívia
durant el curs 2008-2009.
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Lluïsos d’Horta
Durant el curs 2008-2009 i arrel del conveni de col·
laboració signat el curs anterior, ambdues entitat
han seguit treballant conjuntament en la difusió de
les activitats. Les respectives juntes han mantingut
dues trobades de germanor.

Salut i família
Des del curs 2007-2008, els Lluïsos formem part
del projecte “Famílies hospitalàries”, que coordina
l’associació Salut i Família i que consisteix a posar
en contacte famílies autòctones amb famílies immigrades.

Associació El Pas

Coordinadora d’associacions per la llengua
(CAL)

A través d’un conveni signat el gener de 2009, els
Lluïsos cedeixen un espai de l’entitat a l’associació
El Pas perquè aquesta dugui a terme la implantació i
dinamització d’El Camí a la Vila de Gràcia i a la ciutat
de Barcelona.

Els Lluïsos de Gràcia i la CAL varem acordar col·
laborar en el projecte Xerrem, un lloc de trobada per
conversar en català sobre temes quotidians.

ESPORT

La Gràcia de les Tertúlies

Benito Sports

Els Lluïsos de Gràcia, la Federació Gracienca del
Partit dels Socialistes de Catalunya i Gràcia Multimèdia han arribat a un acord per continuar organit-

Continua el conveni establert fins al 2010 segons el
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.
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Escola Pau Casals
El conveni de col·laboració pel qual l’escola Pau Casals cedeix el pati de l’escola als Lluïsos per realitzar els entrenaments dels equips de promoció va
continuar sent vigent durant el curs 2008-2009.

COMUNICACIÓ

El Punt
Mitjançant un conveni amb el diari El Punt, per la
compra anual de 12 espais publicitaris interiors, la
publicació cedeix setmanalment espais en portada o
contraportada a l’edició de Barcelona. Aquest conveni va estar vigent fins el 31 de desembre de 2008.

ELS LLUÏSOS FORMA PART DE:
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
Amics de la Música de Barcelona
Federació Catalana d’Entitats Corals
Federació Europea de Joves Corals – Europa
Cantat
International Federation for Choral Music
Federació Catalana de Tenis Taula
Federació Barcelona de Tenis Taula
Federació Catalana de Bàsquet
Federació d’Ateneus de Catalunya

ALTRES

La Caixa
Continua el conveni signat amb la Caixa a través del
qual l’entitat bancària fa una aportació econòmica
anual que ajuda a subvencionar les activitats que organitza els Lluïsos.
A part dels convenis esmentats, moltes altres institucions privades, organitzacions no governamentals
i administracions públiques han col·laborat amb els
Lluïsos donant suport econòmic o oferint diversos
serveis.

Òmnium Cultural
Taller d’Història de Gràcia
Plataforma per la Llengua
Esplac – Federació Catalana de l’Esplai
Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi
Coordinadora de Colles de diables i bestiari de foc
de Barcelona
Federació de dimonis i diables de Catalunya
Federació de Grups de Teatre Amateur de
Catalunya
Federació de Colles de Sant Medir
Federació Sardanista de Catalunya
Coordinadora de colles de cultura de Gràcia
Secretariat de colles infantils de diables de
Barcelona
Plataforma Pro-seleccions esportives catalanes
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Ajuntament de Barcelona:

Patrocinadors:

11.
Complicitats

Associacions, Fundacions i Federacions:
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Col·laboradors:

Mitjans de comunicació:

Generalitat de Catalunya:
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12.
Recull de
premsa

12. Recull de premsa
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12.
Recull de
premsa
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13. Relacions institucionals i
reconeixements
Les relacions amb les administracions públiques i altres institucions és essencial per a la
difusió dels projectes dels Lluïsos i l’establiment de noves complicitats i col·laboracions
que permeten engegar aquestes iniciatives.

Les relacions institucionals durant el
curs 2008-2009

Declaració d’Utilitat Pública

La cerca de vies de finançament dels Lluïsos, en
especial per a les obres de millora i adequació de
l’entitat, han estat el tema principal de les reunions
mantingudes al llarg del curs amb les diferents administracions públiques.

El mes de febrer de 2009 els Lluïsos de Gràcia va
estar declarat entitat d’Utilitat Pública, un reconeixement administratiu pel qual una associació està
constituïda per assolir una finalitat d’interès general.

Amb aquest objectiu, la Junta Directiva dels Lluïsos
ha mantingut entrevistes amb responsables de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya:
amb el director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Ramon Fontdevila,
amb el secretari de la Secretaria d’Acció Ciutadana,
Josep Maria Civis i amb el director de l’Àrea de Música de l’ICIC del Departament de Cultura, Josep M.
Dutrén.

Aquesta declaració es tramitava des del 2006 a través d’una comissió formada per dos socis de l’entitat, en Jordi Bufurulli i en Josep Antón Foz.

També per donar a conèixer el projecte de reforma
de l’entitat i buscar subvencions per al seu finançament, els Lluïsos es va reunir amb representats de
l’Agència de Patrocini de Catalunya i del Ministerio
de Cultura del govern espanyol.
Pel que fa a les relacions amb l’Ajuntament del Districte de Gràcia, l’entitat ha mantingut contactes
amb el seu regidor, Guillem Espriu i amb els consellers de cultura, Xavier Barberà, de sostenibilitat,
Roger Amigó i d’urbanisme, Carles Maggi.
Així mateix, els Lluïsos ha participat en els diferents
consells del Districte de Gràcia: sostenibilitat i medi
ambient, cultura, joventut, urbanisme, drets civils i
de la dona. Un curs més, l’entitat també ha format
part del PEE (Pla Educatiu de l’Entorn), del PEC (Pla
Educatiu de Ciutat) i del Fòrum de la Ciutadania que
organitza l’Ajuntament de Barcelona.

13.
Relacions institucionals
i reconeixements

El reconeixement obtingut pels Lluïsos comporta
una sèrie de drets: l’esment d’aquesta qualificació
en tota classe de documents i el gaudi de beneficis fiscals, econòmics, administratius i processals.
Així mateix, la declaració d’Utilitat pública estableix
l’obligació de rendir comptes anualment i presentar
una memòria descriptiva de les activitats realitzades
durant l’exercici al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
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Lluïsos de Gràcia
Plaça del Nord, 7-10
08024 Barcelona
Tel. 93 218 33 72
Fax 93 218 20 58
www.lluisosdegracia.cat

