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1. Presentació de
l’entitat
Els Lluïsos de Gràcia és una associació sociocultural
i esportiva privada, sense ànim de lucre, fundada l’any
1855 a la Vila de Gràcia amb l’objectiu d’oferir espais de
formació en el lleure per a infants i joves i fomentar el
creixement personal dels adults.
Amb aquesta finalitat, des de fa 155 anys, l’entitat ofe·
reix un ampli ventall d’activitats culturals i esportives
que fomenten els valors de l’associacionisme i la col·
lectivitat en un clima de respecte i convivència. Gran
part de l’activitat que genera els Lluïsos es vertebra a
partir de les 22 seccions que actualment formen part de
l’entitat i que apleguen un gran nombre de socis.
A més a més, els Lluïsos promou altres iniciatives i pro·
jectes amb l’objectiu de fomentar la cultura, la identitat
i llengua catalanes, el respecte pel medi ambient i la
integració de la multiculturalitat.
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2. El curs 2009-2010

Un any més presentem la memòria d’activitats dels
Lluïsos de Gràcia fent un repàs i valoració dels pro·
jectes que hem dut a terme al llarg del curs.
Aquest ha estat un període marcat de manera de·
terminant no només per la crisi econòmica que ha
afectat tothom, institucions públiques, associacions
i ciutadans, sinó per una crisi interna a l’entitat. Una
crisi econòmica produïda, en bona part, per una ges·
tió poc rigorosa en àrees clau com la comptabilitat
i el seguiment pressupostari. Aquesta situació ha
portat l’entitat a reduir d’una manera dràstica les
despeses i com a conseqüència, les activitats i els
projectes que es pretenia desenvolupar durant el
curs.
Però l’activitat més important que genera els Lluïsos
de Gràcia ve donada per l’activitat ordinària de les
22 seccions que integren l’entitat. És per això que,
malgrat la reducció aplicada, els Lluïsos de Gràcia
ha continuat donant una resposta positiva i eficaç a
les demandes dels associats i de la ciutadania.
No obstant, és evident que algunes activitats s’han
vist reduïdes, altres posposades i d’altres, fins i tot,
anul·lades definitivament. Però l’enfortiment de les
relacions amb les administracions públiques i la
millora en el reconeixement institucional han estat,
igualment, aspectes destacats en l’agenda de l’enti·
tat, com també ho ha estat el manteniment del tre·
ball en xarxa amb altres associacions de la Vila i de
la ciutat.
Les seccions s’han mantingut actives i només la co·
lla de Sant Medir deixarà de formar part de l’enti·
tat. Algunes han celebrat aniversaris i cal recordar
que aquest any l’entitat fa 155 anys de la seva fun·
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dació. Al llarg del curs, hi ha hagut molts aspectes
rellevants de les activitats de les seccions, però vull
destacar-ne un: l’ascens a copa Catalunya de l’equip
sènior de bàsquet dels Lluïsos. Un fet mai aconse·
guit fins ara.
D’altra banda, els Lluïsos ha rebut el premi Vila de
Gràcia 2009 a la millor acció en defensa de la soste·
nibilitat i el medi ambient per la Verdinada i també ha
estat inscrit en el registre d’entitats que fomenten la
llengua catalana. Fins i tot, i malgrat la situació eco·
nòmica delicada de l’entitat, s’han pogut continuar
les millores de les instal·lacions de la seu social re·
formant part del teatre, amb un nou escenari i nous
cortinatges.
I un any més, podem afirmar que la base social del
l’entitat és manté estable. Garantia de credibilitat i
continuïtat del projecte engegat ara fa 155 anys. Que
per molts anys en puguem gaudir els socis, la ciuta·
dania i el país. S’ha demostrat que una societat civil
forta pot fer canviar el rumb. Continuem sent prota·
gonistes de la història.

Jordi Casassas Pons
President
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3. Organització de l’entitat
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L’Assemblea General de socis és l’òrgan de govern dels Lluïsos de Gràcia i la Junta
directiva n’és l’òrgan de gestió.

3assemblees

celebrades durant
el curs

11reunions ordinàries

de la Junta directiva

L’Assemblea General de Socis
Establir les línies generals d’actuació de l’entitat,
elegir els membres de govern i aprovar el pressupost
i la liquidació de comptes anuals són les funcions
de l’Assemblea General, que convoca els socis dels
Lluïsos un cop a l’any. L’Assemblea també aprova les
quotes de l’entitat i les seccions, controla la gestió
de la Junta directiva i aprova la memòria econòmica.
Durant el curs que repassa aquesta memòria d’acti·
vitats, s’ha celebrat una Assemblea Ordinària i dues
Extraordinàries.
L’Assemblea General Ordinària del curs 2009-2010
es va reunir el 14 d’octubre de 2009. En la mateixa
sessió, es va celebrar una Assemblea Extraordinària de socis, en la qual es va aprovar la modificació
dels estatuts de l’entitat per tal d’adaptar-los a la
nova legislació, concretament al llibre tercer del codi
civil de Catalunya. Es va aprofitar l’ocasió per ampli·
ar les finalitats de l’associació que consten a l’article
2, que van quedar de la següent manera:
1. Promoure la formació dels infants i joves en el
temps lliure.
2. Promoure la formació dels adults.
3. Promoure el foment i pràctica continuada de
l’activitat física i esportiva
4. Desenvolupar els valors humans del cristianis·
me.
5. Fomentar el creixement personal i col·lectiu, en
aspectes culturals, esportius i d’aprofundiment
de la fe.
6. Fomentar la relació i la integració de les per·
sones nouvingudes – immigrades a conèixer la
cultura pròpia de Catalunya i a promoure acci·
ons en favor del seu arrelament i socialització.
7. Promoure el coneixement i l’ensenyament de la
llengua catalana.
8. Promoure la cultura popular de Catalunya.
9. Defensar el model associatiu català integrat en
l’ateneisme cultural.
10. Defensar i promoure el treball en xarxa amb al·
tres entitats i associacions semblants amb ob·
jectius comuns.
11. Promoure projectes sostenibles i de respecte
pel medi ambient.

03.
Organització de
l’entitat

12. Promoure el coneixement i ajuda a les proble·
màtiques del tercer i quart móns, cooperant
en el desenvolupament de països amb situació
d’especial atenció.
L’Assemblea Extraordinària també va aprovar la re·
baixa fins al 5% dels socis necessaris per convocar
una assemblea extraordinària o per incloure punts
en l’ordre del dia d’una assemblea ja convocada. Així
mateix, es va aprovar la integració dels Lluïsos de
Gràcia en la futura federació G-6.

Mantenir les dues quotes extraordinàries en un ori·
gen destinades a finançar el projectes de Lluïsos
2010 per fer front al finançament ordinari de l’enti·
tat i al dèficit acumulat.
Aprovar un nou pressupost del compte general de
l’entitat pel curs 2009-2010.
Contractar un nou crèdit amb garantia hipotecària.

Mantenir durant el període de vigència d’aquest
crèdit dues quotes extraordinàries de 13€ per tal
de fer front als interessos i les amortitzacions.
Aprovar la incorporació del soci Eugeni Hosta a la
Junta de l’entitat amb el càrrec de Tresorer.
L’Assemblea Extraordinària va comptar amb la parti·
cipació de 222 socis, presents o representats, nom·
bre que suposa el 17,49% del total d’associats.

Aprovar l’informe de gestió del curs 2008-2009 pre·
sentat per la junta directiva.

Aprovar el projecte pel curs 2009-2010 presentat
per la junta.
Aprovar el pressupost pel curs 2009-2010.
Aprovar l’import de la quota mensual de soci i de
les quotes de les seccions.
A l’Assemblea hi van assistir, presents o represen·
tats, 115 associats, que representen el 9,14% del
total.

Incrementar la quota ordinària de soci en 3,5€
mensuals.
Aturar el projecte Lluïsos 2015 fins poder comptar
amb un pla de finançament apropiat.

2juntes de seccions
i econòmica

Aprovar el balanç i estat de comptes del curs 20082009.

El 27 de gener del 2010 els socis dels Lluïsos van
ser convocats a una Assemblea Extraordinària en
la qual se’ls va informar sobre l’evolució de la situa·
ció econòmica i es van prendre els següents acords:

Junta

2comissions: d’obres

En l’Assemblea Ordinària, es van prendre els acords
següents:

Després de l’Assemblea General Ordinària es van
detectar greus errors en la comptabilitat i en les pre·
visions pressupostàries de l’entitat i la Junta Direc·
tiva va decidir buscar l’assessorament de persones
externes i expertes en finances. Amb aquest objec·
tiu, es va constituir una comissió econòmica que va
estudiar la situació i va presentar una proposta de
viabilitat de l’entitat.

38
edat mitja de la

La Junta Directiva
Elegida per votació a l’Assemblea General de So·
cis, la Junta directiva dels Lluïsos està formada per
membres majors de 18 anys, que exerceixen un càr·
rec no remunerat per un període de quatre anys i de·
senvolupen diferents funcions en la representació,
administració i direcció de l’entitat.
La Junta directiva dels Lluïsos està constituïda per
vuit membres: president, vice president, secretari,
tresorer i quatre vocals, que es dediquen a diferents

àrees d’activitat i que es reuneixen com a mínim una
vegada al mes. Durant el curs 2009-2010 la Junta es
va reunir 11 vegades en reunió ordinària.
Els membres que han integrat la Junta directiva
dels Lluïsos durant el curs que repassem són els
següents:
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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
Assumeix les responsabilitats del president en cas d’ab·
sència 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 i Eugeni Hosta (des del 27
de gener del 2010)
Controla els recursos econòmics de l’associació, elabo·
ra el pressupost , el balanç i la liquidació de comptes.

5. Vocal: Marta Morris

Les comisions

Les àrees de treball

Comissió d’obres

L’EQUIP TÈCNIC

Comissió que treballa per dur a terme el projecte de
remodelació i modernització dels Lluïsos de Gràcia.
Està formada pels socis Oriol Hosta, Cristina Dorado
i Víctor Valls.

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

Comissió econòmica
Creada amb l’objectiu d’analitzar la situació econò·
mica de l’entitat arran dels errors detectats en l’àrea
de comptabilitat i de dissenyar un pla de viabilitat,
aquesta comissió ha estat formada per Oriol Hosta,
Miquel Peiró, Pep Morris, Julià Jené, Eli Villalta, Da·
vid Safont i l’auditor Jordi Villalta.

Es responsabilitza de l’àrea de formació dels dirigents
de l’entitat.

6. Vocal: Oriol Hosta
Coordina les obres de reforma de l’entitat i les accions
de manteniment.

7. Vocal: Núria Samsó
Responsable de les activitats i la programació de l’en·
titat.

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

9. Vocal: Íngrid Marín
Responsable de recursos humans i de coordinació de
l’equip de personal remunerat dels Lluïsos.

La participació als Lluïsos
Estimular la participació dels socis en la gestió de
l’entitat sempre ha estat una preocupació dels Lluï·
sos de Gràcia. Amb aquest objectiu, s’han dissenyat
diferents espais, com són les juntes de seccions i de
tresorers i les comissions, que permeten una presa
de contacte directa amb el funcionament intern de
l’entitat.

Àrea d’informació i gestió
Àrea encarregada de l’administració de l’enti·
tat, que inclou formació, activitats, cooperació i
integració,comunicació i publicitat, comptabilitat i
servei d’informació i atenció als socis. Al llarg del
curs 2009-2010, han format part d’aquesta àrea els
següents tècnics:
Dolors Moreno - coordinació

Col·laboradors

David Montfort - formació, cooperació, activitats, pro·
jectes i informació

La dedicació de diverses persones en diferents àrees
d’activitat dels Lluïsos contribueix a assolir els ob·
jectius de l’entitat.

Martí Roviralta - informació

Gina Tomàs - correcció lingüística d’algunes publicaci·
ons dels Lluïsos: revista, memòria, díptics...

Joan Lafarga - gestiona la distribució dels llibres edi·
tats 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 Gui·
es Temàtiques editades pels Lluïsos
Mercè Pons - coordinació del cicle de Titelles dels Llu·
ïsos

Anna Montserrat - coordinació del cicle de Màgia dels

Mònica Escarmís - comunicació
En la gestió de la comptabilitat hi han treballat du·
rant el curs Jordi Melgarejo, Alejandro Àvila, Josep
Giménez i Marc Gibert.
Àrea de consergeria
L’àrea de consergeria s’encarrega d’oferir informa·
ció bàsica al públic, d’atendre el telèfon i de vetllar
pels horaris, el bon estat de les sales i el funciona·
ment general de l’entitat. Un total de 5 conserges
han format part d’aquesta àrea durant el curs:
Manel Caramés
Mercè de Oñate

Lluïsos

Jordi Bonany

Míriam Rodríguez - suport al Des del Nord i coordina·

Jordà Vives

ció de la memòria

Anna Rallo

Les juntes de seccions i de tresorers
En les juntes de seccions, el president de la Junta
Directiva dels Lluïsos es reuneix amb els presidents
de les diferents seccions per presentar propostes i
decidir temes diversos de l’activitat dels Lluïsos.
Les juntes de seccions són trobades entre el Treso·
rer de la Junta Directiva i els tresorers de les secci·
ons per tractar temes econòmics i pressupostaris.
Durant el curs 2009-2010 s’ha celebrat una junta de
seccions i una junta de tresorers.
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Àrea de manteniment
De les tasques de manteniment de l’entitat s’encar·
rega en José García Ferrer.
Àrea tècnica d’espectacles
Àrea responsable de la gestió dels aparells de so i
d’il·luminació, de la sala d’actes i del muntatge d’es·
pectacles i d’altres esdeveniments que requereixen
equip tècnic. Hi han treballat durant el curs Dani
Tort, Pau Plana, Juanjo Sarto, Màtius Marcé i Carles
Bergua.
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Més de

300
socis a les
seccions
esportives

282
cantàires entre les

4. Les seccions dels Lluïsos
Les 22 seccions que formen part dels Lluïsos de
Gràcia ofereixen als socis de totes les edats espais
de convivència i creixement personal on poder gau·
dir del temps de lleure tot realitzant diferents activi·
tats esportives, musicals o culturals. Molt dinàmi·
ques i amatents a les noves demandes de la societat,
les seccions concentren gran part de l’activitat dels
Lluïsos i són considerades referents en l’àmbit de
l’esport i la cultura dins de la Vila de Gràcia.

5 corals

70
socis en les

seccions teatrals

10è
aniversari de la
coral La Fuga

Els dirigents

4.1 Seccions infantils

La tasca dels dirigents, que treballen de forma de·
sinteressada al capdavant de les seccions per vetllar
pel seu bon funcionament i el seguiment d’unes de·
terminades directrius, és essencial en l’ideari dels
Lluïsos. Un total de 166 associats han estat dirigents
de secció durant el curs 2009 – 2010.

Amb una dilatada trajectòria en la formació
d’infants en el temps de lleure, les seccions
infantils dels Lluïsos s’han convertit en centres
de reconeguda vàlua, que fomenten el gust per
la pràctica d’una determinada activitat en un
ambient de respecte i convivència.

LA FORMACIÓ

Agrupament escolta

Per tal de garantir la qualitat formativa de les sec·
cions, especialment les infantils, els Lluïsos ha sub·
vencionat 10 cursos als dirigents de l’entitat durant
el curs que repassem en aquesta publicació.

Fundat el 1957, l’Agrupament Escolta és una secció
molt activa integrada per un centenar d’infants i jo·
ves d’entre 6 i 18 anys. Forma part de Minyons Es·
coltes i Guies Sant Jordi de Catalunya i treballa per a
la formació integral de l’individu en el respecte pels
altres i per l’entorn natural.

Nombre de dirigents per secció i franja d’edat
SECCIÓ
Agrupament Escolta

- de 20 anys
1

De 20 a 30

De 30 a 40

L’Anella

De 50 a 60

1

Bàdminton
Bàsquet

De 40 a 50

13

3

1

2

2

18

5

2

6

4

1

1

Cantiga
Catequesi

1
1

La Vella de Gràcia

2

4

3

Projectes globals de curs dedicats al circ, a l’elabo·
ració d’una pel·lícula amb receptes de cuina i a la
preparació de campaments i excursions conjuntes.

4

La Fuga

2
1

3

4

Sant Medir

1

Somsal

2

Sotacabina

2

1

Tennis taula
2
5

1

1

2

6

4

Escola de Bàsquet

Xino-Xano

1

Grup del dimarts

1
4

14

21

76

28

15

11

15

12,65%

45,78%

16,87%

9,04%

6,63%

9,04%

L’Escola de Bàsquet, que forma part de la secció de
Bàsquet dels Lluïsos, introdueix els infants a par·
tir de 8 anys en els fonaments i tècniques d’aquest
esport.

8espectacles

teatrals de les
seccions

166
dirigents de secció
Els Irregulars
nova secció
Escola de Tennis Taula
Fou creada l’any 2008 amb l’objectiu d’oferir un espai
infantil i juvenil per aprendre i practicar aquest es·
port. Està integrada per jugadors d’edats compreses
entre 8 i 16 anys.
Un total de 20 jugadors han participat en la secció
durant el curs.
Participació en competició escolar de la Federació
en categoría d’individuals i equips.
Organització del Torneig de Sant Lluís.

Creat l’any 1939, el Grup Mossèn Muñoz ofereix una
educació integral en el temps de lleure per a infants
i joves d’entre 7 i 17 anys. L’any 2009 va celebrar el
seu 70è aniversari.

1

1

Vent del Nord
El Virolet

Han disputat 5 partits i han participat en la Trobada
d’Escoles de Bàsquet de la Federació Catalana.

Esplai GMM

1

Sinera

20 jugadors, 4 entrenadors i 1 coordinador han for·
mat part de la secció durant el curs.

3

NES

TOTAL

Campaments de Nadal, Setmana Santa i estiu a
diferents indrets de la geografia catalana, l’estat
Espanyol i Europa.

2

Malsons

GMM

Realització d’una vintena d’excursions de cap de
setmana per Catalunya.

3

Futbol Sala
GFT Sotacabina

+ de 60

23

Escola Tennis taula

04.
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Realització d’una trentena d’excursions de cap de
setmana per diversos indrets de Catalunya i cam·
paments d’estiu.
Celebració d’una diada infantil festiva en el marc
dels actes del 70è aniversari, que va incloure jocs
i tallers.
Organització de les Olimpíades, una sortida de cap
de setmana amb activitats conjuntes per a totes les
unitats.
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Grup de Formació Teatral Sotacabina

Els Malsons de la Vella

GFT Sotacabina fou creada el 1979 amb l’objectiu
d’oferir un espai de formació teatral per a infants i
joves fins els 18 anys. És la més antiga de les secci·
ons relacionades amb el teatre dels Lluïsos, hereva
de la tradició teatral de l’entitat.

Colla de diables petits creada l’any 2007 dins de La
Vella de Gràcia amb l’objectiu d’introduir els infants i
joves en aquesta tradició de la cultura catalana.

Durant el curs 2009 – 2010 han presentat tres
muntatges teatrals:
“A l’armari i al llit al primer crit”
Abril del 2010
“La família de l’antiquari” o “La sogra i la jove”
Abril i maig del 2010
“La ventafocs (potser sí, potser no)”
Maig del 2010

Celebració d’una quinzena d’actuacions en cercavi·
les i correfocs, entre els quals destaquen els de les
festes de La Mercè i de Santa Eulàlia.
Participació molt activa en la Festa Major de Gràcia
juntament amb les colles de cultura popular de la
Vila.
Actuació en els correfocs de les festes de les Corts
i Nou Barris, el Correllengua i la cloenda del festi·
val Tradicionàrius.
Realització de tallers i excursions.

4.2 Seccions joves
Les seccions adreçades als joves pretenen donar continuïtat a les activitats iniciades en els
grups infantils. Els joves que en formen part
troben en aquestes seccions espais de creixement i enriquiment personal on poder desenvolupar les activitats que més els agraden.

escriptura per tal de reflexionar i debatre sobre el
procés creatiu.
Realització de jocs de deducció i teatre.
Tècnica del joc de rol per desenvolupar la creació
de personatges i situacions de ficció.

Bàsquet
Sinera
Fundada l’any 1945, la secció de Bàsquet dels Lluï·
sos està integrada per 17 equips masculins i feme·
nins que formen part de la Federació Catalana de
Bàsquet. Els diferents equips competeixen segons
les categories i el calendari establert per la Fede·
ració.

La Coral Sinera va ser creada 1968 com a secció jove
de la Coral Cantiga, tot just quan començava a inici·
ar-se el moviment coral juvenil. Està formada actu·
alment per una quarentena de nois i noies entre 15
i 24 anys.
Múltiples concerts celebrats durant el curs, entre
els qual cal destacar “Dido & Aeneas”, juntament
amb el cor Albada, i el “Cant de la Sibil·la” a San·
ta Maria del Mar i el concert d’homenatge a Enric
Masó a l’Ajuntament de Barcelona.

CORAL El Virolet
Creada l’any 1966 com a secció infantil de la Coral
Cantiga i membre fundador del Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya (SCIC). Està integrada per un
centenar de cantaires d’edats compreses entre 4 i 15
anys, que s’inicien en el món de la música i el cant
coral de la mà d’un equip de joves directors.

Participació en els concerts de Nadal de Lluïsos i
de Sant Lluís, juntament amb les altres corals de
l’entitat.
Una vintena de peces musicals treballades i inter·
pretades en els diferents concerts.
Caps de setmana de treball i viatge de final de curs.
L’equip Sènior A masculí ha ascendit a Copa Cata·
lunya durant el curs 2009-2010.
Participació dels equips sèniors en el Trofeu Vila
de Gràcia.
Celebració de la sisena edició del Campus de Bàs·
quet de Setmana Santa i de la setzena edició de 12
Hores de Bàsquet.
Participació en els tornejos Bascara i Molinet.
Futbol sala

Han realitzat múltiples concerts durant el curs, en·
tre els quals destaquen els concerts de Nadal i de
Sant Lluís dels Lluïsos i “Juguem Cantant”.
Intercanvis amb altres corals infantils i trobades
taller.

Secció esportiva creada el 2005 amb l’objectiu d’ofe·
rir un espai per a practicar aquest esport sense fina·
litat competitiva. Els seus 17 components han jugat
partits de futbol sala a nivell amateur durant tot el
curs.

Cap de setmana de colònies.

Sotacabina Teatre
Sotacabina Teatre pretén oferir una continuïtat en la
formació teatral dels membres de GFT Sotacabina
majors de 18 anys. Des d’aquesta secció es treba·
llen 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. D’aquesta manera, els
membres del grup participen en la direcció, esceno·
grafia, dramatúrgia i interpretació dels muntatges
teatrals que presenten cada curs.
4 espectacles durant el curs 2009 – 2010:
“Leonci i Lena”
Febrer del 2010

“La forma de les coses”
ELS IRREGULARS DE SHERLOCK HOLMES

Febrer del 2010

“La cantant calba”
Grup literari format per joves d’entre 11 i 13 anys
creat durant el curs 2009-2010, que té com a ob·
jectiu fomentar el gust per la llengua i la literatura
en un ambient d’amistat i cooperació. Els membres
de la secció comparteixen experiències de lectura i
04.
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Juny del 2010

“La pell en flames”
Juliol del 2010

Representació de les obres “La forma de les coses”
i “Informació difícil” en mostres de teatre amateur
de Pineda de Mar, Gelida i Ulldecona.
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La Vella de Gràcia
Colla de cultura popular formada per diables i ta·
balers que participa en nombroses festes i tradici·
ons d’arreu de Catalunya i especialment a la Vila de
Gràcia.
Participació en els correfocs de La Mercè i de la
Festa Major de Castelldans i en la Trobada de Dia·
bles de les Terres de l’Ebre.

Actuacions en les festes de la Vila de Gràcia: Sant
Medir, Foguerons, festa de Formentera i cloenda
del Festival Tradicionàrius.
Intensa participació en la Festa Major de Gràcia:
tabalada del pregó, diversos cercaviles, correfoc de
Festa Major i Diada de les Colles de Cultura Popu·
lar de Gràcia.

BÀDMINTON

CORAL LA FUGA

El grup de Bàdminton és un punt de trobada per a
socis que gaudeixen de la pràctica no competitiva
d’aquest esport. Està integrat per una quarantena
de membres, que es troben dos cops per setmana
per disputar partits dobles.

Creada l’any 1999, la coral La Fuga està adreçada a
cantaires a partir dels 25 anys, tot oferint continuï·
tat a la coral jove Sinera. Treballa peces de repertori
modernes i clàssiques sempre cercant la innovació i
la sorpresa, que s’han convertit en els trets caracte·
rístics d’aquesta coral. Durant l’any 2009, ha celebrat
el seu 10è aniversari.

Organització de dos campionats socials, un a l’hi·
vern i l’altre com a cloenda del curs.
cATEQUESI D’ADULTS
Secció creada l’any 1980 amb l’objectiu d’oferir un
espai per fomentar la reflexió entorn de la fe, el dià·
leg i la convivència. Les trobades per treballar la fe i
les accions solidàries han estat els eixos principals
de la seva activitat durant el curs 2009 – 2010.

Coral Cantiga
Coral fundada l’any 1961, amb una reconeguda qua·
litat artística i un ampli repertori de peces de totes
les èpoques i estils. L’originalitat dels seus espec·
tacles, que combinen música coral i instrumental,
sovint també amb altres disciplines com el teatre
o la poesia, han consolidat la trajectòria artística
d’aquesta coral.

4.3 Seccions d’adults
L’esport, el cant coral, les tradicions catalanes
o el simple gaudi del temps de lleure en companyia de persones que comparteixen aficions
són algunes de les activitats que proposen les
seccions d’adults dels Lluïsos.
L’AMISTAT DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA
La colla de Sant Medir dels Lluïsos, integrada per
socis d’edats diverses, se suma cada 3 de març a la
festa més dolça de la Vila de Gràcia.
Per Sant Medir 2010, la colla va portar 3 camions i
10 cavallistes.
Va repartir 3.300 quilos de caramels en el seu re·
corregut pels carrers de la Vila.
L’ANELLA, PROMOTORA DE LA SARDANA
Grup promotor de la sardana creat l’any 2000, for·
ma part dels Lluïsos de Gràcia des del 2007. El seu
objectiu és promoure aquesta dansa tradicional ca·
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talana, senyal identificador del país i símbol de ger·
manor universal, mitjançant diverses activitats.
Celebració de 5 ballades de sardanes amb acom·
panyament de les cobles Maricel, Ciutat de Terras·
sa i Sant Jordi durant el curs 2009-2010.
Organització de tallers de sardanes.
Col·laboració en el rodatge de l’espot de TV3 “Fes·
tes i tradicions populars”.

19 concerts celebrats durant el curs, entre els
quals destaquen “La Creació” de Haydn (4 con·
certs), “Polifonia sacra”, basat en obres de Howells
i Dvorák (6 concerts) i “Schubert a la fresca”(5 con·
certs)

Entre els 9 concerts celebrats durant el curs, hi
destaca el realitzat en motiu del 10è aniversari, el
de la Trobada de Corals de Gràcia i els dos concerts
del “Rèquiem” de Mozart, celebrats a Santa Maria
de Gràcia.
Coral Vent de Nord
Per iniciativa d’un grup de pares d’infants que can·
taven a la coral infantil El Virolet, l’any 1985 va néixer
aquesta coral d’adults, que actualment aplega una
setantena de cantaires.
Treball conjunt dels dos cors que integren la coral:
Cor Messies i Cor Gran.
Celebració de nombrosos concerts, entre els quals
cal destacar els 5 concerts de Nadal a diverses
places de Barcelona i el Concert del “Messies” de
Händelmb amb el Cor Bach i la Coral Sant Jordi.
Organització de la quarta edició de la Trobada de
Corals de Gràcia.

MEMÒRIA CURS 09-10
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 20

MEMÒRIA CURS 09-10
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 21

GRUP DEL DIMARTS

Somsal Teatre

TeNnis Taula

La conversa i la reflexió entorn de temes diversos és
l’eix de les trobades del Grup de Dimarts, integrat
per socis grans de l’entitat. Com és habitual, durant
el curs 2009- 2010, s’han reunit cada dimarts a la
tarda al bar de l’entitat.

La descoberta del teatre des de l’humor, la ironia i la
imaginació és la proposta de Somsal Teatre, un espai
de trobada pels amants de les arts escèniques.

Fundada el 1978, la secció aplega amants d’aquest
esport, que entrenen per competir en la lliga de la
Federació Catalana de Tennis Taula.

Representació de l’obra “No tot són flors entre ro·
ses i clavells” de l’autor Nicasi Camps.

Participació en la lliga de primera i segona divisió
de veterans i en diversos campionats, entre els
quals el de Catalunya i d’Espanya de veterans i el
XIX Campionat Social de Federats.

GRUP NES
El grup No Estiguis Sol proposa un espai d’amistat
i interrelació per a persones majors 40 anys que
busquen compartir el seu temps de lleure i aficions.
Mitjançant diferents activitats culturals, sopars i re·
unions, aquest grup fomenta els espais de trobada i
convivència.
Caminades per la muntanya, classes de ball de
saló i cine fòrum amb debat, sortides a diverses
poblacions, visites a museus i concerts han estat
algunes de les activitats realitzades durant el curs
que repassem.
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L’activitat dels Lluïsos s’organitza, bàsicament, al voltant de cinc eixos que presen·
tem en aquest capítol: formació i lleure infantil i juvenil, foment de les activitats
culturals, accions solidàries, sostenibilitat i respecte al medi ambient i promoció de
la llengua catalana.

8tallers adreçats a
infants i joves

475
places al casal
d’estiu

1.500
espectadors en el
cicle de titelles

Premi Vila de
Gràcia 2009 per la
Verdinada

5.1 Formació i lleure infantil i juvenil
Les activitats de lleure adreçades a infants i joves,
enteses com un espai de formació, creixement i con·
vivència, han estat un dels eixos centrals de l’acti·
vitat dels Lluïsos de Gràcia. El compromís amb la
formació dels més petits, la qualitat de les activitats
ofertes i una llarga trajectòria en aquest àmbit situ·
en l’entitat com un dels centres referents del lleure
infantil a la Vila de Gràcia.

Mitjans: 39
Grans: 45
Gegants: 45
475 places ocupades
21 monitors i monitores

Festes infantils
Casals de Nadal i estiu
Un curs més, els Lluïsos va organitzar els casals
d’estiu i Nadal durant les vacances escolars per ofe·
rir a infants i joves un espai educatiu on poder relaci·
onar-se amb els altres i gaudir d’activitats diverses.
Amb més de 50 participants i 250 places cobertes,
la programació del casal de Nadal del 2009 va inci·
dir en el foment de pràctiques ambientals entre els
infants i joves.
El casal d’estiu de 2010 va acollir uns 200 partici·
pants, que van conviure durant 6 setmanes tot re·
alitzant jocs, excursions, tallers i un ampli ventall
d’activitats lúdiques i educatives.

Més de 500 infants han participat durant el curs
2009-2010 en les festes infantils organitzades als
Lluïsos. Se n’han realitzat un total de 27, a l’entorn
de 4 eixos temàtics: “Pirates”, “Bosc encantat”, “Fu·
ror” i “Detectius”.

Un espai per aprendre a fer màgia mitjançant efec·
tes, il·lusions i jocs realitzats amb tota mena d’objec·
tes quotidians i en el qual hi ha participat 6 alumnes.

Un total d’11 alumnes han participat durant el curs
en el taller de música, que ofereix classes d’iniciació
a la lectura, escriptura musical i instruments (piano
i violí) per aquells alumnes no iniciats en la música
o bé de seguiment i perfeccionament per als qui ja
tenen formació musical.
En el taller de guitarra, clàssica i moderna, hi han
participat 30 alumnes.

Menuts: 7
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Petits: 66

Cicle d’espectacles familiars: màgia i
titelles
Convertits ja en un clàssic de l’oferta infantil dels
Lluïsos i de la Vila de Gràcia, els cicles d’espectacles
familiars han renovat, un any més, l’èxit de públic.
Espectacles de qualitat de màgia i els titelles han
aplegat infants i pares en un ambient lúdic i imagi·
natiu.

Amb diverses disciplines i nivells, els tallers dels
Lluïsos permeten iniciar-se en una nova activitat o
bé millorar-ne la tècnica.

Per tercer any consecutiu i amb 14 alumnes, aquest
taller ha iniciat els participants en el ball de la sar·
dana.

Teatre

Estudis de música i jazz

CICLE DE MÀGIA

Infants, joves i adults han après tècniques teatrals i
d’interpretació a través del treball de diferents peces
teatrals en aquest taller, que durant el curs ha tingut
79 alumnes.

Quatre alumnes han participat durant el curs en
aquest taller, que proposa una formació integral i
de qualitat al voltant de quatre eixos fonamentals en
l’educació musical moderna: iniciació i perfecciona·
ment en alguns instruments, classes d’harmonia,
lectura i escriptura musical i combo.

Prop de 200 persones van assistir als tres especta·
cles de màgia que s’han programat durant el curs.
Màgia, il·lusió i fantasia per gaudir en família.

Llenguatge musical
Taller d’iniciació i perfeccionament de la lectura i es·
criptura musical, que ha tingut 5 alumnes.
Capoeira

Nombre de participants per grups d’edat:

temàtica diversa

Sardanes

Exercicis d’equilibri, trapezi, xanques, malabars,
acrobàtics, swing i clown són les tècniques que han
après els 36 participants d’aquest taller.

6 setmanes

10exposicions de

Música i Guitarra

Tallers

Circ

CASAL D’ESTIU 2010

VIa
calçotada urbana

Màgia

Taller de nova creació del curs 2009-2010, que pro·
posa descobrir l’art afro-brasiler de la Capoeira
contemporània: ball, lluita, cant i instruments. Ha
comptat amb 8 participants.

Octubre
Somnis màgics
Companyia Marcelo Mauras
Novembre
Quina casualitat
Companyia Mundo Mandarina i Xiclana
Desembre
Aloloco
Companyia Los Delfines

200
espectadors en el
cicle de màgia
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Cicle de TITELLES
Des del setembre al maig, els espectacles d’aquest
cicle han seduït grans i petits al voltant d’històries
plenes d’encant escenificades per titelles. Un any
més, l’èxit ha estat rotund: hi han assistit més de
1.500 persones. El mes de maig, com és habitual, un
triple espectacle va cloure el cicle.

Gener 2010
El Patufet Valent
Companyia Talia Teatre
Febrer
El conte de la lletera
Companyia Xip Xap
Març

Setembre 2009
Contes del mar de les germanes Baldufa
Companyia Tanaka Teatre
Octubre
En Pau i les seves coses
Companyia Tatoina
Novembre
El molinet màgia
Companyia Engruna Teatre
Desembre
Els Pastorets
Companyia Sebastià Vergés

La rateta presumida
Companyia El Forat del Niu
Abril
Sant Jordi el cavaller

5.2 Foment de les activitats culturals
Exposicions de temàtica diversa, tertúlies amb per·
sonatges de diferents àmbits o cicles de concerts
són algunes de les activitats culturals que els Lluï·
sos de Gràcia programa cada curs amb l’objectiu de
satisfer les inquietuds dels socis i ciutadans.

Galaxis
Companyia Teia Moner

Del 15 de gener al 9 de febrer del 2010

Exposició de fotografies dels Camps de Solidaritat
de SETEM-Catalunya, una ONG de solidaritat inter·
nacional fundada el 1968 que promou unes relaci·
ons nord-sud més justes.

Exposicions
Durant el curs que recull aquesta memòria, el vestí·
bul dels Lluïsos va acollir un seguit d’exposicions de
caire cultural, social i artístic que van acostar noves
realitats als visitants.

Companyia El Forat del Niu
Maig: Festival de titelles

“SETEM – Catalunya”

“Què puc fer als Lluïsos?”

“La Bruguera”
Del 10 al 27 de febrer del 2010

Un repàs per l’editorial del barri del Coll a través
de la seva història i política social. L’exposició va
anar acompanyada d’un acte de presentació, una
xerrada i diverses activitats i tallers.

De l’11 de setembre al 12 d’octubre del 2009

Un món (i un munt!) de dracs
Companyia Tanaka Teatre

Com a introducció del curs, una exposició de pro·
ducció pròpia que de manera molt visual mostrava
les diferents activitats que es poden realitzar als
Lluïsos.

En Patufet
Companyia Galiot Teatre

“50 aniversari Cooperativa Graciense de Vivienda”
Del 13 d’octubre al 15 de novembre del 2009

Una mostra que repassava la tasca duta a terme
per la Cooperativa Graciense de Vivienda, creada
el 1958 pels Lluïsos, el Centre Moral i Instructiu, el
Cercle Catòlic i l’Orfeó Gracienc amb l’objectiu de
construir habitatges a preus assequibles, davant la
manca de pisos que hi havia a Barcelona.

“Vides”
Del 16 de novembre al 7 de desembre del 2009

Mostra fotogràfica de la Fundació Comtal, realitza·
da en motiu del seu 15è aniversari, que plasmava
el treball que desenvolupa aquesta entitat a favor
dels infants, joves i adolescents en risc d’exclusió
social al casc antic de Barcelona.

“Bicia’t. Verdinada”
Del 8 al 30 de març del 2010, dins de la programació de
la Verdinada

En el marc de la Verdinada, la setmana de sensibi·
lització ambiental que els Lluïsos organitza el mes
de març, aquesta exposició, cedida per Bicicleta
Club de Catalunya (BACC), va mostrar els avantat·
ges d’anar amb bicicleta i com iniciar-se en seva
utilització com a mitjà de transport.
“Una literatura pròpia, Aproximació als autors i
autores de la Vila de Gràcia”
Del 6 al 30 d’abril del 2010, dins de la programació de
Sant Jordi

Recorregut per la biografia i les obres d’una vin·
tena d’escriptors i escriptores vinculats a la Vila
de Gràcia. L’exposició, de producció pròpia, va ser
creada amb l’objectiu de reconèixer i fer visible el
paper d’aquests autors en la cultura de la Vila de
Gràcia.

“Tinkuna”
Del 3 al 28 de maig del 2010

“Encistella’t”
Del 10 de desembre del 2009 a l’11 de gener del 2010
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Dibuix en blanc i negre de Jordi Bonany.

Una mostra sobre les activitats de l’associació so·
lidària Tinkuna, dedicada a la creació de projectes
educatius, socials i interculturals a la zona rural i
minera de Potosí, a Bolívia.
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“Encarna Collado”

Objectiu Freedònia

5.3 Accions solidàries i en benefici de la multiculturalitat

Del 31 de maig al 27 de juny del 2010

Exposició de pintura i dibuix a càrrec d’Encarna
Collado

El respecte a la diversitat, la convivència i l’aprenen·
tatge mutu són els principis en què es basa l’acció
solidària i d’integració de la multiculturalitat que du

La Gràcia de les tertúlies
La reflexió i el diàleg amb personatges destacats del
món social, polític i cultural ha estat novament l’eix
de les 6 tertúlies organitzades en el marc d’aquesta
iniciativa.

LA SOLIDARITAT

Aquests han estat els convidats i els temes tractats
en aquesta nova edició de La Gràcia de les Tertúlies:
El curs 2009-2010 va portar cinc noves sessions del
cicle “Objectiu Freedònia”, una innovadora proposta
cultural que ofereix música en directe combinada
amb altres disciplines culturals.
Novembre 2009
El somni de’n Tete i Los Romarios
Desembre 2009
Rocio fask quartet i tast de vins càrrec de l’enòleg
Lluís Raventós
Octubre 2009

Febrer 2010

Irene Rigau
Psicòloga i política catalana

El Sobrino del Diablo i Dr. Fargo

“La llei de l’educació a Catalunya”
Gener 2010
Rosa Cullell
Directora General de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
“Un nou model de gestió per a la Corporació del futur”

Beques per a immigrants: Els nous lluisencs
Un total de 8 infants nouvinguts s’han beneficiat
d’una beca dins del programa subvencionat per
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Cata·
lunya, que els ha permès conèixer la realitat associ·
ativa d’una entitat com els Lluïsos.
Famílies hospitalàries per a immigrants
Iniciativa de l’associació Salut i Família, aquest pro·
jecte aparella famílies immigrades amb autòctones
amb l’objectiu de crear xarxes de suport per als nou·
vinguts.
Els Lluïsos hi col·labora des del curs 2007-2008,
com a nexe entre famílies autòctones i immigrades
tot esdevenint una entitat referent a Barcelona que,

Març 2010
Seward

Vintage Room: Nujazz / Pop

Juliol 2010
Mònica Terribas
Directora de Televisió de Catalunya
“Periodisme i servei cultural”
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També s’han realitzat altres activitats relacionades
amb aquesta iniciativa, com la trobada d’usuaris
en motiu del 6è aniversari, el mes de novembre, o
les sessions formatives de secretaries del Banc del
temps els mesos de gener i juliol del 2010.
Infants sahrauis al casal d’estiu
Un estiu més, els Lluïsos de Gràcia juntament amb
l’associació Gràcia pel Sàhara, ha obert les portes
a la participació al casal d’estiu a infants refugiats.
Un total de 7 infants van participar en l’edició 2010
del casal.

Al llarg del curs, els Lluïsos s’ha sumat a diferents
projectes de cooperació i en benefici de la intercul·
turalitat.

Maig 2010

Queco Novell
Actor i soci dels Lluïsos
“Experiència als Lluïsos i al teatre”

El mes d’octubre del 2009, l’entitat va acollir les “IX
Jornades Banc del temps”, que van incloure la taula
rodona “Les entitats ciutadanes com a gestores de
projectes”, a càrrec de David Montfort, tècnic d’acti·
vitats de l’entitat, un sopar i diferents tallers.

COOPERACIÓ I INTERCULTURALITAT

Josep Maria Pou
Actor i director de teatre
“El món del teatre”

Juny 2010

de 240 usuaris van participar en el Banc del Temps
de Gràcia durant el curs 2009-2010.

Abril 2010

Març 2010

Rafael Ribó
Síndic de Greuges
“La defensa dels drets a Catalunya”

a terme els Lluïsos de Gràcia. Mitjançant diverses
iniciatives, l’entitat gracienca ha fomentat durant
el curs la solidaritat i la convivència en la diversi·
tat.

a més a més, acull sessions formatives. Durant el
curs que repassa aquesta memòria s’han realitzat
dues jornades de formació, una trobada de famílies
participants i diverses trobades d’aparellament de
famílies.
Banc del Temps de Gràcia
Els Lluïsos és la seu del Banc del Temps de Grà·
cia, una iniciativa solidària que té com a objectiu
promoure intercanvis de temps que ajuden a resol·
dre problemes de la vida quotidiana, fomentant així
l’oportunitat de conèixer i confiar en els altres. Més

El setembre del 2009 l’entitat es va convertir en el
punt de recollida de sabates per la “Piràmide de sa·
bates contra les mines”, organitzada per Moviment
per la Pau. A més a més, el desembre va participar
en la presentació dels primers resultats del procés
participatiu “Pla Barcelona Interculturalitat”, i el
mes de febrer va acollir la presentació del projecte
solidari de l’associació Lamba, amb espectacle de
percussió, dansa africana i grup musical de fusió
llatina.
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5.4 Sostenibilitat i respecte pel medi ambient
Les pràctiques sostenibles i respectuoses amb el
medi ambient són una constant en l’activitat diària
dels Lluïsos de Gràcia. L’entitat, a més a més, du a
terme campanyes de sensibilització i educació am·
biental entre els seus associats per conscienciar-los
sobre la importància de la cura de l’entorn.

La Verdinada: sensibilització ambiental

- Exposició Bicia’t: cedida pel Bicicleta Club de Ca·
talunya (BACC), aquesta la mostra va exposar els
avantatges d’anar amb bicicleta.
-	Xerrades:
· “Energia fotovolcaica i tèrmica. Principis i apli·
cacions”
· “Iniciació a les energies renovables”

Pla d’Acció Ambiental
- Matí sostenible: tallers de reciclatge realitzats per
l’equip verd dels Lluïsos de Gràcia, Acció Catacrac
i Ajuntament de Barcelona i aperitiu gastronòmic a
càrrec de l’Associació El Cargol Graciós.

Els Lluïsos va presentar el Pla d’Acció Ambiental a la
Secretaria de l’Agenda 21 el mes d’octubre del 2009.
El pla incloïa 10 propostes de millora ambiental en el
funcionament de l’entitat:
- Ambientalització de les festes: reducció de la pro·
ducció de residus en les festes i recollida selectiva
dels mateixos. S’ha fet ús de vaixella reutilitzable
i de material compostable i s’han eliminat serveis
d’un sol ús (oli, sal, amanida, etc.)
-	Verdinada: organització d’una setmana d’educació
i sensibilització ambiental amb diverses activitats
realitzades a les places de la Vila dedicades al
medi ambient.
- Productes de neteja: substitució dels productes
habituals per productes de neteja ecològics.
- Reducció i separació dels residus: recollida i se·
paració de residus generats a l’entitat (paper, plàs·
tic, vidre, consumibles d’impressora, piles, etc.)
- Ambientalització del bar: introducció de mesures
de gestió sostenible per a aquest espai.
- Hort urbà: ampliació de l’hort urbà i introducció
del concepte de biodiversitat, amb la possibilitat
de plantar llavors d’espècies autòctones que no es
troben al mercat.

Per tercer any consecutiu, els Lluïsos va organitzar
La Verdinada, una setmana plena d’activitats rela·
cionades amb el medi ambient, que compta amb la
participació d’entitats, associacions i administraci·
ons. En aquesta edició, hi van col·laborar Acció Ca·
tacrac, Ajuntament de Barcelona – Soroll, Districte
de Gràcia BACC (Bicicleta Acció Club de Catalunya),
El Cargol Graciós, Equip verd dels Lluïsos i Tarpuna
Iniciatives Sostenibles.

-	VI Calçotada urbana: per posar punt i final a La
Verdinada, es va celebrar la sisena edició de la cal·
çotada urbana, que mitjançant diversos tallers va
incidir en la difusió de l’horticultura urbana i en la
transmissió dels valors de sostenibilitat entre la
ciutadania.

Tallers, exposicions, xerrades i una calçotada ur·
bana són algunes de les activitats proposades per
la Verdinada del 2010. La important acció de sen·
sibilització duta a terme per aquesta iniciativa, que
cada any experimenta un èxit de participació, ha es·
tat reconeguda amb el premi Vila de Gràcia 2009 a
la millor acció en defensa de la sostenibilitat i el
medi ambient.

L’Hort urbà dels Lluïsos permet practicar l’horticul·
tura a la ciutat en un ambient participatiu i familiar.
Durant el curs 2009-2010 s’han celebrat dos cursos
de formació, un dels quals ha permès la instal·lació
d’un reg automàtic en les taules de planter.

Aquestes van ser totes les iniciatives realitzades du·
rant l’edició d’aquesta setmana dedicada a la sensi·
bilització sobre el medi ambient:

- Reducció del consum d’aigua: instal·lació de no·
ves mesures d’estalvi d’aigua.

- Inauguració del blog Agenda 21 dels Lluïsos de
Gràcia
http://agenda21.lluisosdegracia.cat/
Nova eina que servirà per treballar les diverses
propostes ambientals desenvolupades per l’entitat
i donar a conèixer diferents projectes sostenibles
que es duen a terme a la Vila de Gràcia i a la resta
de la ciutat. A més a més, pretén ser una font de
consulta de consells de sostenibles i altres aspec·
tes relacionats amb el medi ambient.

- Educació i sensibilització ambiental: difusió del
concepte de sostenibilitat i de totes les iniciatives
que s’estan duent a terme en aquest sentit per mit·
jà de les activitats i la revista de l’entitat.

- Consell del dia: durant set dies, es van exposar
diversos consells per racionalitzar els recursos
naturals i fer més sostenibles les pràctiques quo·
tidianes.

- Oficina verda: introducció d’algunes accions a
l’oficina per tal de fer-la més respectuosa amb el
medi ambient.

- Plafó dels bons usos: el vestíbul de l’entitat va ex·
posar plafons amb consells en cinc matèries: re·
sidus, aigua, energia, mobilitat i d’altres, obert a la
participació i aportacions dels socis.
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Hort urbà

Foment del respecte pel medi ambient
Els Lluïsos ha participat en els consells de soste·
nibilitat i medi ambient del Districte de Gràcia i ha
mantingut reunions amb el regidor de medi ambient
per tractar sobres projectes mediambientals que
s’estan desenvolupant. A més a més, l’entitat ha es·
tat seu i exponent de bones pràctiques ambientals
en una jornada de formació promoguda per la Secre·
taria de l’Agenda 21 i el Districte de Gràcia, celebra·
da el mes de maig del 2010.
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5.5 Foment de la cultura tradicional catalana
El manteniment de les festes tradicionals catalanes
és una constant en l’activitat anual dels Lluïsos de
Gràcia. Al llarg del curs que repassa aquesta publi·
cació, l’entitat ha celebrat diverses festes:

Diada de Sant Jordi
L’exposició sobre literatura gracienca “Una literatura
pròpia. Aproximació als autors i autores de la Vila de
Gràcia” i la tradicional parada de roses a la Plaça del
Nord van servir per festejar aquesta diada.

11 de setembre, diada de Catalunya
Els Lluïsos i les altres 5 entitats que conformen el
Col·lectiu G-6, juntament amb 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 2009.

Festes de Nadal
El concert de Nadal de les corals, en aquesta oca·
sió, a càrrec d’El Virolet i Sinera, i el Caga Tió van
ser dues celebracions emmarcades en les festes de
Nadal.

Sant Medir
La colla L’Amistat dels Lluïsos va celebrar la festa de
Sant Medir el 3 de març en un recorregut dolç pels
carrers de la Vila de Gràcia.

Revetlla de Sant Joan
El 23 de juny, la colla de diables La Vella de Gràcia va
organitzar una festa per la revetlla de Sant Joan que
incloïa una tabalada i el concert amb el grup “Aman·
tes de Amparo”.

Festes de Sant Lluís
El mes de juny, la festa del patró de l’entitat, Sant
Lluís, es va celebrar, com ja és tradicional, amb un
concert de cant coral a càrrec de les cinc corals dels
Lluïsos i una fideuà a la Plaça del Nord. Durant tot
el mes també es van programar altres activitats fes·
tives.

5.6 Promoció de la llengua catalana
Fomentar l’ús del català és un dels objectius primor·
dials dels Lluïsos, com a entitat que defensa i pro·
mou la cultura i identitat de Catalunya.
El català és la llengua de totes les activitats que l’en·
titat organitza, de les seccions i dels serveis d’aten·
ció i informació que s’ofereixen al públic. També és la
llengua en què es produeix la publicitat impresa per
fer difusió de les activitats, de les publicacions i del
web de l’entitat.
Per aquesta tasca de foment del català i d’impuls
d’activitats que milloren el seu ús i coneixement en·
tre els ciutadans, el mes de juliol del 2010 la Gene·
ralitat de Catalunya ha inclòs els Lluïsos en el Cens
d’Entitats que promouen la llengua catalana.

Adhesions a iniciatives externes
Durant el curs que repassa aquesta memòria, els
Lluïsos ha renovat el seu suport a iniciatives de fo·
ment de la llengua catalana promogudes per altres
entitats. Fonamentalment, aquests projectes estan
encaminats a facilitar la integració dels nouvinguts
mitjançant la llengua, entesa com una excel·lent
eina d’interrelació i coneixement mutu entre autòc·
tons i immigrants.
Un d’aquests projectes, que els Lluïsos ha acollit a
la seva seu, és “Parelles lingüístiques”, impulsat pel
programa Voluntariat per la Llengua, que proposa
trobades per practicar el català entre dues persones.
També s’ha renovat el suport a la iniciativa “Xerrem”,
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, en
què els participants comparteixen les seves experi·
ències personals sempre expressant-se en català.
Així mateix, l’entitat ha acollit un curs de català bàsic
organitzat pel Centre de Normalització Lingüística.
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6. Serveis als socis i sòcies
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Els socis i les seccions dels Lluïsos es beneficien de múltiples serveis que ofereix l’entitat
per facilitar el desenvolupament de les diferents activitats. Així mateix, els Lluïsos també
cerca la complicitat d’establiments comercials i culturals, especialment de la Vila de
Gràcia, on els socis poden gaudir d’avantatges.

Serveis als socis

1. SERVEIS GENERALS

3. SERVEIS I AVANTATGES EXTERNS

2. SERVEIS A LES SECCIONS

Equipaments

Equipaments

Ordinador amb accés a la Secretaria on-line, com a
novetat del curs 2009 - 2010

Sala de seccions

Presentant el carnet dels Lluïsos, els socis poden
gaudir de descomptes i avantatges en un total de 67
comerços i establiments culturals.

Servei de bar

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

Jocs de taula al bar

Préstec de telèfons mòbils

Tenis taula

Préstec d’ordinadors portàtils

Accés gratuït a Internet

Sales per a realitzar diverses activitats

9

Centre Moral Instructiu de Gràcia
Cercle Catòlic de Gràcia

11

Federació de Colles de Sant Medir

Informàtica

1

Federació de Festa Major de Gràcia

Llibreries i papereries

4

Fundació Orfeó Gracienc

Esports i muntanya

Llar

16
12

I també en les activitats de les entitats adherides
al G-6:

Servei de fax i fotocopiadora a preu de cost

Serveis a la secretaria dels Lluïsos

Roba i complements

Espai per a exposicions

Gestió de la correspondència

Restaurants

2

Consulta de premsa i altres publicacions al bar

Club d’Escacs els Tres Peons

Compte de correu electrònic

Botigues d’animals

1

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,..

Casal Corpus Teatre

Control d’altes i baixes dels socis i sòcies

Gimnàs

2

Esbart Lluís Millet

Servei de correcció lingüística

Perruqueries, centres d’estètica i
rehabilitació

3

Servei de notes de premsa

Regals i joguines

1

Club de Bàsquet Pedagògium

Cursos de formació

Altres

5

Unió Gracienca d’Escacs

Set.
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Art, cultura i espectacles

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

Oct. Nov. Des.

Gen.

Comptabilitat

Feb. Mar. Abr.

Mai. Jun.

Jul.

Ago. TOTAL

TV VÍDEO

0

1

0

0

0

0

1

1

3

1

0

0

7

PORTÀTIL

4

8

7

10

13

8

8

9

10

18

5

2

102

RÀDIO CD

0

5

10

2

0

0

0

0

0

0

0

0

17

CÀMERA FOTOS

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

3

CÀMERA VÍDEO

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

PROJECTOR

1

5

1

3

8

2

4

9

3

3

1

0

40

PANTALLA

0

0

0

0

4

1

0

0

1

0

0

0

6

TOTAL

5

19

18

16

26

10

14

19

16

22

6

3

176

ACR Germanor de Jubilats Casal Siracusa
Grup de Teatre Disbauxa
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de l’edifici

El projecte de reforma dels Lluïsos
El projecte de reforma i millora de la seu dels Lluï·
sos va quedar aturat a principis de curs a causa de la
difícil situació econòmica que va viure l’entitat. Tan·
mateix, fins a aquell moment, la comissió d’obres i
la Junta Directiva havien treballat en la recerca de
finançament per a poder iniciar els treballs de la
Fase 1, dedicada a la recuperació de l’edifici del car·
rer Verntallat. En aquesta línea, s’havia sol·licitat un
crèdit a interès zero a l’Institut Català de Finances
per import de 400.000 €. El crèdit fou concedit però
l’entitat hi va haver de renunciar per la delicada situ·
ació econòmica.
Per altra banda, s’estava treballant en la cerca de
comprador dels drets urbanístics (ús de vivenda) de
l’edifici del carrer Verntallat, un objectiu també difícil
donada la complicada conjuntura que viu el sector
de la construcció. Paral·lelament, s’estava tramitant
la sol·licitud a la seu del districte de Gràcia de la lli·
cència d’obres per a l’enderroc d’aquest edifici.
La perspectiva a finals de juny del 2010 apuntava
que es podria començar a desenvolupar el projec·
te executiu del carrer Verntallat i iniciar el treballs
d’enderroc de l’edifici cap a finals d’any. Per aquest
motiu, es va sol·licitar al llogater de l’edifici que dei·
xés l’espai el mes d’agost, tot coincidint amb l’ator·
gament, per part de l’Ajuntament de Barcelona, de la
llicència d’obres per enderrocar l’edifici. Tanmateix,
el mes de setembre es va decidir aturar aquest pro·
cés tot esperant unes condicions econòmiques més
favorables.
Paral·lelament a aquest projecte, es va sol·licitar
una subvenció a la Diputació de Barcelona per a la
reforma de l’escenari del teatre de l’entitat, que fou
atorgada. Els treballs han consistit en la substitució
de l’actual escenari de fusta inclinat per un d’estruc·
tura metàl·lica i formigó horitzontal, amb acabat su·
perficial de taulers laminats de fusta pintats de color
negre. També s’ha pintat la caixa escènica i la boca
de l’escenari, s’han substituït els cortinatges i el teló
principal. Així mateix, s’ha recuperat el magatzem
de sota de l’escenari, amb una estructura metàl·lica
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ignifugada, nova instal·lació elèctrica i pintura. El
paviment de la platea també ha esta pintat de nou.
La sol·licitud d’una subvenció per a la reparació de
les goteres del passadís de la primera planta i la
millora de la zona de caus va ser concedida parci·
alment. Per aquest motiu, només s’han pogut subs·
tituir els finestrals de dues sales: en el cas de la sala
45 s’ha instal·lat un finestral d’alumini i vidre lami·
nat i en la sala de caps de l’Agrupament s’ha aixecat
una paret amb acabat enguixat i s’ha pintat de nou
la zona afectada pels treballs al gimnàs. Cal indicar
que aquests treballs parcials de millora segueixen el
full de ruta traçat pel projecte de reforma i millora
de l’entitat.

El manteniment de l’edifici
Les actuacions de manteniment de l’edifici han per·
mès, un curs més, el desenvolupament ordinari de
les activitats dels Lluïsos. Les principals accions
realitzades han estat la renovació dels equips de cli·
matització del Bar i de la sala insonoritzada, l’ade·
quació de la cuina del bar a la normativa sanitària
vigent i la reparació a la zona de calderes de la pro·
ducció d’aigua calenta.

Actuacions periòdiques de manteniment
Un total de 105 actuacions de manteniment dutes a
terme en diferents àmbits durant el curs que repas·
sem han garantit el bon funcionament dels serveis
de l’entitat.
Fusteria

24

Electricitat

31

Fontaneria

14

Telèfon, so i xarxa informàtica

10

General

26

MEMÒRIA CURS 09-10
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 36

8. Comunicació
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Mantenir una comunicació activa amb els socis i la ciutadania en general i oferir àmplia
informació sobre tots els projectes que es duen a terme a l’entitat ha estat una constant
en l’àmbit de la comunicació durant el curs 2009-2010.

2edicions revista
Des del Nord

45
butlletins

electrònics

Publicacions i comunicació impresa

Publicitat de les activitats

Des del Nord

Per fer difusió de totes les activitats programades, al
llarg del curs s’han editat diferents suports publici·
taris, principalment programes, cartells i fulletons,
que s’han distribuït entre els socis i també pels car·
rers de Gràcia.

S’han editat els números 51 i 52 de la revista Des
del Nord els mesos de novembre del 2009 i juliol del
2010. Mitjançant articles, entrevistes i reportatges,
la publicació s’ha fet ressò de l’actualitat social, po·
lítica i cultural de la Vila de Gràcia, així com de to·
tes les activitats i projectes que s’han dut a terme
als Lluïsos. Les columnes d’opinió i els reportatges
de tema històric de la Vila han tingut una presència
destacada en la publicació.
La revista es va distribuir entre els socis dels Lluïsos
i entitats, institucions, administracions i empreses
que hi estan relacionades. A més a més, es pot con·
sultar en format digital a la pàgina web.

Els Lluïsos també ha consolidat la seva posició a la
xarxa social Facebook, establint un nou canal que
manté permanentment informats els usuaris de tot
allò referent a l’entitat.

Visites (setembre 2009 – agost 2010)

Pàgina web
La pàgina web de l’entitat, www.lluisosdegracia.cat
ha estat, un curs més, una activa plataforma de co·
municació que d’una manera molt visual i atractiva
informa de totes aquelles activitats i projectes que
es duen a terme a l’entitat.
Renovada el curs passat, la nova web s’ha consoli·
dat durant el període que ara repassem com a espai
interactiu, que possibilita la participació directa de
l’usuari i ofereix nombrosos recursos audiovisuals.

Setembre 2009

2.788

Octubre 2009

2.397

Novembre 2009

2.593

Desembre 2009

2.635

Gener 2010

2.486

Febrer 2010

2.681

Març 2010

2.897

Abril 2010

2.592

Maig 2010

2.790

Juny 2010

2.985

Juliol 2010

2.170

Agost 2010

972

TOTAL

imatge corporativa
Un curs més, les activitats celebrades als Lluïsos
s’han identificat amb una imatge pròpia, difosa en
la publicitat i en els suports mòbils que han acom·
panyat els actes. És el cas del cicle de titelles i de
màgia, de les Festes de Sant Lluís o de la Verdinada,
que al llarg de les diferents edicions ja han consoli·
dat la seva imatge identificativa.

29.986

Pàgines vistes (setembre 2009 – agost 2010)
Setembre 2009

Memòria 2008-2009
El mes d’octubre del 2009 es va editar la Memòria
d’activitats 2008-2009, que va repassar i valorar els
projectes i activitats realitzats durant aquell curs. La
publicació està publicada a la pàgina web de l’enti·
tat.

Durant el període que recull aquesta memòria, de
setembre del 2009 a agost del 2010, la pàgina web
dels Lluïsos ha registrat 29.986 visites i 106.372 pàgines visites.
La comunicació virtual amb els usuaris del web ha
seguit funcionant durant el curs i s’han enviat un to·
tal de 45 butlletins electrònics que informaven so·
bre diferents activitats.

Octubre 2009

7.970

Novembre 2009

8.491

Desembre 2009

8.929

Gener 2010

8.756

Febrer 2010

9.468

Març 2010

9.802

Abril 2010

9.361

Maig 2010

9.853

Juny 2010

11.496

Juliol 2010

7.830

Agost 2010

3.825

TOTAL
08.
Comunicació

10.591

106.372

presència en els mitjans de comunicació
Moltes de les activitats realitzades a l’entitat han
aparegut en els mitjans de comunicació, especial·
ment els d’àmbit gracienc, L’Independent de Gràcia,
Ràdio Gràcia, Transversalweb i la tortuga.cat.

Prop de

30.000
visites i
100.000
pàgines vistes a
la web
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9. El curs 2009/10 en números
L’exercici econòmic que repassa aquesta memòria,
que va de l’1 de setembre del 2009 al 31 d’agost del
2010, ha experimentat uns ingressos de 796.332,54 €
i unes despeses de 786.877,63 €, fet que ha generat
un resultat positiu de 9.454,91 €.

En l’apartat d’amortitzacions del capital immobilit·
zat i un cop analitzada l’amortització acumulada fins
l’exercici passat, s’ha detectat una anomalia en els
càlculs. Per aquest motiu, el valor d’amortització pel
present exercici ha resultat zero.

En relació al curs anterior, el volum d’ingressos ha
sofert una davallada de més de 98 mil euros, fet
que suposa una disminució de l’11%. Si bé el valor
d’ingressos per quotes i activitats s’ha mantingut
bastant estable durant el període, aquesta caiguda
significativa es deu a la reducció dels ingressos per
subvencions, que han passat dels 225 mil € del curs
2008-2009 als 136.373,35 del curs actual.

D’altra banda, cal destacar l’impacte negatiu que han
representat les despeses suportades durant aquest
exercici i que provenen d’exercicis d’anteriors. Per
tal de tenir una millor visió del compte econòmic,
aquestes despeses, que ascendeixen a més de 47
mil euros, s’han identificat com a extraordinàries.

Les despeses de personal i d’explotació també s’han
vist afectades per l’aplicació de les mesures dràsti·
ques de contenció i reducció, aprovades en l’Assem·
blea Extraordinària de Socis del mes del febrer. En
aquest sentit, la reducció dels costos de personal se
situa entorn dels 59 mil euros i les depeses d’explo·
tació en 95 mil euros. Els 154 mil euros de reducció
han suposat un estalvi del 17,3% respecte del curs
anterior.

DESPESES

En resum, la reducció dels ingressos que ha patit
l’entitat s’ha vist compensada per una bona gestió de
les despeses, fet que ha permès generar un resultat
positiu i compensar d’aquesta manera les pèrdues
d’exercicis anteriors.

INGRESSOS

1,19% 0,71%

benefici financeres
extraordinàries

5,53%

Per últim, els resultats financers, que bàsicament
provenen del costos pels interessos pagats de l’hi·
poteca, es mantenen en la línia de l’any anterior.

17,13%
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INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Vendes mercadatge
Quotes
Ingressos publicitat
Subvencions
Arrendament Verntallat
Altres arrendaments
Altres per serveis
Total Ingressos d'explotació

publicitat

subvencions
de personal

10.604,18

1,33%

136.373,35

17,13%

1.305,72

0,16%

21.278,21

2,67%

76.440,61

9,60%

796.332,54

100,0%

Sous i salaris

-125.689,84

Quotes Seguretat Social

-37.305,10

Altres despeses socials

-2.228,86

Total despeses de personal

-165.223,80

-20,7%

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Reparació i conservació

-66.493,41

Serveis de professionals

-136.588,47

Transports
Primes d'assegurances

-44.889,82
-8.292,38

Serveis bancaris

-19.749,82

Publicitat, propaganda i relacions públiques

-28.736,51

Subministraments

-21.998,34

Altres serveis

-244.704,59

Altres tributs

-471,23
-571.924,57

-71,8%

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

12,58%

altres
ingressos

20,75%

0,15%
68,96%

DESPESES DE PERSONAL

Total altres despeses d'explotació

1,33%

1.176,42
549.154,05

Amortització de l’immobilitzat

0,00

Total amortització de l’immobilitzat

0,00

0,0%

59.184,17

7,4%

Resultat d'explotació ordinari
ALTRES INGRESSOS I DESPESES EXTRAORDINARIS
Altres ingressos extraordinaris

3.293,32

Altres despeses extraordinàries

-47.366,13

Total ingressos i despeses extraordinàries

-44.072,81

-5,5%

15.111,36

1,9%

Resultat d'explotació
RESULTAT FINANCER
Despeses financeres

71,82%
generals

09.
El curs 2009-2010
en números

68,96%
quotes

Ingressos financers

-5.687,14
30,69

Total resultat financer

-5.656,45

-0,7%

RESULTAT DE L'EXERCICI

9.454,91

1,2%
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10. Els socis i sòcies dels Lluïsos
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Els Lluïsos va tancar el curs 2009-2010 amb un total de 1.183 socis, dels quals 989
formen part d’alguna de les 22 seccions de l’entitat.

989
socis formen part

ALTES

d’aluguna secció

45,82%
Dones

282
socis entre les 5

54,18%
Homes

corals

1009

1019

1039

1042

1037

1067

27,90%

12 a 17 anys
18 a 24 anys

11,16%
36,18%

25 a 64 anys
+ de 65 anys

10.
Els socis i sòcies
dels Lluïsos

9,72%

14

49

21

ALEMANYA

4

ANGLATERRA

1

20

NEPAL

3

BOLÍVIA

3

NOVEMBRE

10

33

ITÀLIA

1

ARGENTINA

1

DESEMBRE

6

6

FRANÇA

1

MADAGASCAR

1

GENER 2010

14

8

INDIA

5

COLÒMBIA

4

6

17

EL SALVADOR

1

XILE

1

MARÇ

8

12

ESTATS UNITS

3

XINA

3

641

ABRIL

4

14

REP. DOMINICANA

1

SUïSA

3

Dones

542

MAIG

3

24

JUNY

4

22

JULIOL

1

9

154

186

1146

1173

1215

1183

ELS SOCIS I LES SÒCIES PER EDATS
15,05%

ESTAT ESPANYOL

49

MOTIUS DE BAIXA

0 a 11 anys

1.133

SETEMBRE 2009

TOTAL

1115

PAÏSOS CATALANS

Homes

EL MOVIMENT DE SOCIS I SÒCIES (1998-2009)

1096

BAIXES

OCTUBRE

FEBRER

303
socis a les
seccions
esportives

ORIGENS DELS SOCIS

ALTES I BAIXES (per mesos)

ELS SOCIS I SÒCIES PER SEXES

0 a 11 anys

178

12 a 17 anys

330

18 a 24 anys

132

25 a 64 anys

428

més de 65 anys

115

SOCIS PER SECCIONS

FI DE L’ACTIVITAT

70,43 %

AGRUPAMENT ESCOLTA 88

L'ANELLA

7

VOLUNTAT DE L’INTERESSAT

16,13 %

BADMINTON

41

BÀSQUET

193

CANVI D’ADREÇA

3,76 %

CANTIGA

59

CATEQUESI

9

MANCA DE PAGAMENT

3,23 %

LA VELLA DE GRÀCIA

51

ESCOLA TENNIS TAULA

29

MALALTIA

2,15 %

MALSONS DE LA VELLA 35

FUTBOL SALA

12

DEFUNCIÓ

1,61 %

GMM

106

GFT SOTACABINA

21

FEINA

1,08 %

GRUP DEL DIMARTS

8

LA FUGA

35

SENSE MOTIU

1,08 %

SINERA

33

NES

15

SOMSAL

20

SANT MEDIR

4

TENNIS TAULA

9

SOTACABINA

29

VIROLET

93

VENT DEL NORD

62

IRREGULARS

11

XINO-XANO

19

UN TOTAL DE 989 SOCIS DELS LLUISOS FORMEN PART D’ALGUNA
SECCIÓ

MEMÒRIA CURS 09-10
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 44

MEMÒRIA CURS 09-10
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 45

Ajuntament de Barcelona:

Patrocinadors:

11.
Complicitats

Associacions, Fundacions i Federacions:

Col·laboradors:

Mitjans de comunicació:

Generalitat de Catalunya:
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12.
Recull de
premsa

12. Recull de premsa
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13. Reconeixements
La tasca dels Lluïsos en l’àmbit de l’educació ambiental i un projecte a l’entorn de la mà·
gia han estat reconeguts amb els premis “Vila de Gràcia 2009” i “Jove proposa! Fes teu
l’Ateneu”.

“Premi Vila de Gràcia 2009” a la millor
acció en defensa de la sostenibilitat i el
medi ambient
La Verdinada, una iniciativa de sensibilització ambi·
ental i foment de pràctiques quotidianes sostenibles,
ha estat reconeguda amb el Premi Vila de Gràcia
2009 en la categoria de millor acció en defensa de la
sostenibilitat i el medi ambient.
El projecte, del qual ja s’han celebrat tres edicions,
consisteix en una setmana d’activitats encaminades
a educar en la responsabilitat ambiental. Exposici·
ons, xerrades, tallers de reciclatge i un blog obert
a la participació han estat algunes de les propostes
de l’edició del 2010. La setmana va culminar, com és
habitual, amb una calçotada d’horticultors urbans
que es va celebrar a la Plaça del Nord.
Els Premis Vila de Gràcia són un acte de reconeixe·
ment i agraïment que el Districte de Gràcia atorga a
les persones, entitats i institucions que treballen per
Gràcia i el conjunt de la societat. L’acte de lliurament
de guardons de l’edició 2009 va tenir lloc el 14 d’abril
del 2010.

Premi “Jove Proposa! Fes teu l’ateneu”
Màgicus. Festival de Màgia Jove dels Lluïsos ha es·
tat la proposta guanyadora del concurs “Jove propo·
sa! 2009. Fes teu l’ateneu” que convoca la Federació
d’Ateneus de Catalunya en el marc dels Premis Ate·
neus. El certamen, que compta suport de la Secre·
taria de Joventut i l’Ajuntament de Barcelona, té com
a objectiu fomentar la realització d’activitats orga·
nitzades per grups de joves en els ateneus catalans.
El projecte proposat pels Lluïsos inclou un concurs
adreçat a mags amateurs d’entre 12 i 25 anys i ta·
llers de màgia per a infants i joves i pretén conver·
tir-se en una activitat referent a la Vila de Gràcia i
Barcelona.
El guardó va ser lliurat en un acte celebrat al Palau
Reial de Pedralbes el 16 de desembre del 2010, que
va comptar amb la participació de nombroses perso·
nalitats polítiques.

Fotografia cedida per la Federació d’Ateneus 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

