CURS 2011-2012

LA JUNTA
MISSATGE DE LA JUNTA
Em plau presentar aquesta memòria del curs
2011-2012 que, novament, reflecteix una vitalitat extraordinària en totes les àrees i seccions de
la nostra entitat. I és la voluntat d’aquest resum
transmetre i fer visible, amb un cop d’ull, la gran
quantitat d’esdeveniments que conformen la vida
social dels Lluïsos de Gràcia, així com elements
importants de gestió i impacte econòmic.
Actualment som 1.167 socis i sòcies i, d’entre
ells, voldria destacar la importància capital de
tots aquells que estan implicats en la direcció de
les seccions i la gestió de l’entitat. La seva feina,
que duen a terme de manera voluntària, fa que
l’entitat funcioni, creixi i avanci els 365 dies de
l’any. Ells són els autèntics motors dels Lluïsos
de Gràcia. Aquests 150 dirigents fan que aquesta memòria 2011-2012 expressi vitalitat, joventut,
optimisme i futur.
Oriol Hosta
President dels Lluïsos de Gràcia

Vicepresidenta
Núria Samsó

FP: bàsquet i
bàdminton

La Junta ha treballat durant el curs 2011-2012 en
els següents eixos de treball: millorar el funcionament i la gestió dels Lluïsos, avançar en el projecte de reforma de l’entitat i treballar per fomentar
el sentiment de pertànyer a l’entitat sota el lema
“Tots som Lluïsos”.
A més, cada membre de la Junta és referent (Focal
Point) d’un o més àmbits.
Cada secció disposa també d’una junta pròpia. Durant aquest curs s’han dut a terme 3 juntes de seccions i diferents reunions entre els focal points i els
responsables de cada secció.

L’EQUIP TÈCNIC
Els Lluïsos ha comptat durant el curs 2011-2012
amb un equip tècnic format per 10 persones, professionals de diferents àmbits, que treballen des de
secretaria, consergeria i bar per donar servei als
socis i dur a terme la gestió del dia a dia de l’entitat.

Secretari
Xavier Folch
FP: corals

FP: bàsquet i
bàdminton

Tresorer
Eugeni Hosta

L’actual Junta Directiva està formada per 7 membres, escollits per unanimitat pels socis i sòcies
durant l’Assembla General Ordinària celebrada el
27 de setembre de 2010.

President
Oriol Hosta

Vocal
Marc
Camprodon
FP: teatre i
agrupament

Vocal
Anna Hortal

Vocal
Roger Salvadó

FP: excursionisme,
sardanes, grups
d’adults i bàsquet

FP: esplai GMM i
diables

Coordinació i
secretaria
Dolors Moreno

Comunicació
Laia Curcoll

COL·LABORADORS
Susanna Àlvarez, Emili Boix, Montse Giralt, José
Garcia Ferrer, Elvira Nadal, Sara Nadal, Jordi Ribes, Guillem Roma, Mar Solà, Equip Verd, Comissió
d’obres.

Projectes i
atenció al soci
David Montfort

Gerència
Marta Buch

Consergeria
Jordi Bonany,
Felipe de Mairena
Imma Subirana

Administració
Santi Garcia

Comptabilitat
Josep Giménez

Bar
Albert Gil,
Aris, Linus,
Anna

SOCIS i DIRIGENTS
Tanquem el curs 2011-2012 amb 1.167 socis que
participen en les diferents seccions de la casa:
5 seccions esportives, 6 corals, 2 seccions de lleure, 2 seccions de teatre, 2 seccions de cultura popular i 2 seccions d’adults.

SOCIS PER EDATS

DIRIGENTS PER EDATS

TOTAL = 149

TOTAL = 1.167

SECCIONS
SOCIS PER SECCIONS
CULTURA
POPULAR
101
Anella
5
La Vella i
Malsons
53 i 43

ACTIVITATS
ESPORTIVES
384
Bàdminton
34
Bàsquet
292
Escola de Tennis
Taula
35
Tennis Taula
10
Xino Xano
13

Les seccions són l’autèntic motor de l’activitat de
l’entitat. Actualment tenim 19 seccions.

ACTIVITATS
LLEURE
272
Agrupament
128
GMM
144

SECCIÓ
ADULTS
19
NES
13
Catequesi
6

TEATRE
40
GFT Sotacabina
23
Sotacabina
17

SENSE
ACTIVITAT
166

CORALS
289

Cor Gregal
39
Cantiga
61
La Fuga
33
Vent del Nord
30
Virolet
89
Sinera
37

Algunes seccions han viscut durant aquest curs
moments molt rellevants en la seva història. La
Coral Cantiga ha celebrat el seu 50è aniversari,
amb una programació de concerts especial amb
la col·laboració d’Albert Guinovart, Enric Casasses
i Feliu Gasull. També la secció de Bàdminton ha
celebrat els seus 10 anys i els Malsons han celebrat el 5è aniversari. D’altra banda, cal destacar
que Sotacabina ha actuat durant les Festes de
Gràcia amb l’espectacle Pànic al Palace i també
la brillant temporada del Bàsquet dels Lluïsos
amb bons resultats en tots els seus equips i, en
especial, la victòria a Copa Catalunya i l’ascens a
la lliga estatal EBA per part del Sènior A Masculí.
A més, cal remarcar que durant el curs 2011-2012,
ha marxat una secció, Somsal, i se n’ha creat una
de nova: Cor Gregal. D’aquesta manera ja són sis
les corals dels Lluïsos!

NOUS PROJECTES
Lluïsos Matins
Per primera vegada en els 157 anys d’història de
l’entitat, Lluïsos fa una aposta estratègica per ampliar l’horari d’obertura i d’activitats, obrint l’entitat
als matins. S’inicia una oferta d’activitats, el bar
obre al matí i es potencien les residències artístiques. Tot plegat amb l’objectiu de donar un major
servei als socis i sòcies, obrir-se al barri ampliant
l’oferta cultural i de formació a la Vila de Gràcia i
aconseguir una nova via d’ingressos per fer front a
la crisi econòmica global.

Lluïsos Avança
Lluïsos inicia el curs 2011-2012 el projecte de participació Lluïsos Avança, amb l’objectiu de treballar
els Lluïsos de Gràcia del futur. Aquest projecte – a
través d’observacions insitu, entrevistes amb grups
de socis, tallers i una consulta popular - ha definit
els reptes de l’entitat i ha ideat noves activitats i
serveis. L’objectiu és preparar-nos pel futur, sempre tenint en compte els valors que ens defineixen i
configuren el nostre ADN.

Desconnecta
El novembre del 2011 Lluïsos inicia un nou cicle de
música al Bar de l’entitat. Sota el nom de Desconnecta, Lluïsos proporciona un espai a joves músics
d’entre 16 a 22 anys que estan a l’inici de la seva carrera professional perquè es puguin donar a conèixer. Alhora, s’ofereix als socis i graciencs un nou
cicle de música de qualitat i gratuït.

ACTIVITATS ALS LLUÏSOS
Foment de la cultura tradicional catalana
Durant el curs organitzem diferents activitats que
van orientades a fomentar la cultura tradicional catalana. Aquest any hem fet algunes innovacions i
hem consolidat accions:
Diada Nacional de Catalunya. Celebració de la diada a Gràcia amb el G6, amb una lectura de poemes
el dia 10 al vespre.
Nadal. Recollida d’aliments i de joguines per lliurar a entitats que ajuden famílies en risc d’exclusió
social. Missa de Nadal, Concert de Nadal, Revetlla
de Cap d’Any, Tió, etc.
Sant Jordi. Representació de la Llegenda de Sant
Jordi a càrrec de Sotacabina, xocolatada i venda de
roses i llibres infantils.
Revetlla de Sant Joan. Recollim la Flama del Canigó a la Plaça Sant Jaume i la duem fins a Gràcia.
Lectura del manifest, encesa de la foguera i revetlla a la Plaça del Nord.

Sopars-tertúlia
En col·laboració amb La Gràcia de les Tertúlies,
Lluïsos ha dut a terme 6 sopars-tertúlia aquest
curs amb Arcadi Oliveres, Manuel Castells, Isidre
Molas, Nacho Solozábal, Muriel Casals i Albert
Guinovart.

Banc del Temps
Lluïsos segueix acollint el Banc del Temps de Gràcia que, amb més de 200 persones inscrites, és un
dels màxims referents en l’intercanvi de serveis
sense diners entre la ciutadania.

TALLERS
El curs 2011-2012 Lluïsos ha ofert 9 tallers amb 20
grups diferents i la participació de 142 persones.
A més, a partir de l’abril, s’ha posat en marxa el
projecte Lluïsos Matins, amb nous tallers en horari
de matí.

Festa Major dels Lluïsos de Gràcia
Cada any Lluïsos celebra el dia de Sant Lluís amb
activitats de totes les seccions i el tradicional Dinar
de Sant Lluís. Aquest 2012 li hem donat caràcter
de Festa Major, amb una lectura del pregó des del
balcó a càrrec de l’esplai GMM, espectacle infantil,
sardanes i ball del fanalet.

Foment del medi ambient i la sostenibilitat

CASALS
Lluïsos ha dut a terme, com ja és habitual, dos casals infantils: el de nadal i el d’estiu.

5a Verdinada. Setmana dedicada al medi ambient
i la sostenibilitat amb la participació d’unes 1.000
persones.

El Casal de Nadal (del 23 de desembre al 5 de gener) ha comptat amb la participació de 45 nenes i
nens.

Hort Urbà al terrat dels Lluïsos amb 10 usuaris i
dues trobades per compartir experiències i consells.

El Casal d’Estiu ha comptat amb la participació
de 197 nenes i nens. Per primera vegada el Casal
d’Estiu s’ha centrat en les Tradicions populars catalanes, apropant als infants el món dels castellers,
diables, ball de bastons, jocs tradicionals, gegants
i la festa major.

II Màgicus, Festival de Màgia Jove de
Barcelona
Consolidem el Màgicus celebrant-ne la segona
edició amb Màgia als mercats, Tallers, el Concurs
de Màgia Jove i la presència del Màgic Andreu a la
Gala Nacional de Màgia Jove, on va rebre un premi
honorífic per la seva trajectòria.

Cicle d’Exposicions
El vestíbul dels Lluïsos ha acollit 17 exposicions durant el curs 2011-2012. Des d’exposicions pròpies
com la del 50è aniversari de Cantiga o els 50 anys
de la Pista de Bàsquet fins a exposicions d’altres
entitats o exposicions artístiques.

LLUÏSOS TEATRE
Durant el curs 2011-2012 s’ha seguit en la professionalització del teatre amb les tres programacions
estables de teatre, música i titelles. A continuació, un resum del nombre d’espectacles i nombre
d’espectadors de cada un dels cicles.

GLOBAL TEMPORADA 2011-2012

NÚMERO
ESPECTADORS

3.911

2.907
478

526
TOTAL

NÚMERO
SESSIONS

44

28

TITELLES

8

8

MÚSICA

TEATRE

SERVEIS
L’entitat ha seguit oferint diferents serveis als socis
i sòcies:

NOVETAT!

Organització de
festes infantils

Sopars
de grup

Lloguer
d’espais

Descomptes en
botigues, establiments i serveis

I com a novetat d’enguany, Lluïsos comença a distribuir cistelles ecològiques a través del bar de
l’entitat gràcies a un acord amb l’agrobotiga del Vallès Oriental, La Catxaruda. Es tracta d’un projecte
obert a tot el barri i amb descompte per als socis.

NÚMEROS
EXERCICI 2011-2012

INGRESSOS

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

924.286

100,00%

592

0,06%

578.671

62,61%

Vendes de comercialització
Quotes
Ingressos publicitat
Subvencions

10.766

1,16%

156.467

16,93%

23.330

2,52%

Altres arrendaments
Altres per serveis

154.460

16,71%

DESPESES DE PERSONAL

(210.274)

-22,75%

Sous i salaris

(157.618)

Quotes Seguretat Social

(50.475)

Altres despeses socials

(2.181)

ALTRES DESPESES
D'EXPLOTACIÓ

(659.441)

Arrendaments i cànons

(2.628)

Reparació i conservació

(46.356)

Serveis de professionals

(156.397)

Transports

Altres per serveis
Altres arrendaments
Subvencions
Ingressos publicitat

-71,35%

Quotes

DESPESES

Despeses de personal
Amortització de l’immobilitzat
Despeses financeres
Despeses extraordinàries
Despeses d’explotació

(58.904)

Primes d'assegurances

(7.454)

Serveis bancaris

(12.417)

Publicitat, propaganda i
relacions públiques

(31.863)

Subministraments

BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

PASSIU

(26.659)

Altres serveis

(319.065)

Tributs

2.305

AMORTITZACIÓ DE
L'IMMOBILITZAT

(49.782)

Amortització de l'immobilitzat

(49.782)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
ORDINARI

-5,39%

4.792

0,52%

ALTRES INGRESSOS I
DESPESES EXTRAORDINARIS

174

0,02%

Altres ingressos extraordinaris

1.069

Altres despeses
extraordinàries

(895)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

4.966

0,54%

RESULTAT FINANCER

(4.595)

-0,50%

Despeses financeres

(5.310)

Ingressos financers

715

RESULTAT DE L'EXERCICI

371

Tresoreria
Deutors comercials
i altres comptes per
cobrar
Inmobilitzat material

Creditors comercials i altres
comptes per pagar
Ingressos diferits (subvencions)
Deutes a llarg termini
Resultat de l’exercici
Resultat seccions de terminis
anteriors
Fons social

0,04%

RESUM DE L’EXERCICI PER TIPUS D’ACTIVITATS
Estructura

Activitats

Tallers

Seccions

Total

Ingressos

344.767

107.116

39.617

434.574

926.074

Despeses

-351.982

-109.282

-27.860

-436.579

-925.703

-7.215

-2.166

11.757

-2.005

371

Resultat

COMUNICACIÓ

FORMEM PART DE

Durant el curs 2011-2012 Lluïsos ha potenciat i impulsat la comunicació (tant
a nivell intern amb els socis i sòcies, com a nivell extern amb el barri i els mitjans de comunicació) amb diferents eines:

Nous butlletins:
Hem posat en marxa tres nous butlletins electrònics regulars:

1.923 subscriptors

1.525 subscriptors
204 subscriptors
Butlletí de Lluïsos de
Gràcia
Enviament setmanal a socis i
amics dels Lluïsos

Butlletí de Dirigents

Butlletí de Lluïsos Teatre

Enviament mensual

Enviament mensual

2010-2011

2011-2012

38.569
54.457
126.097
173.227

2011-2012

SEGUIDORS FANS
TWITTER FACEBOOK

VISITES
WEB

2010-2011

PÀGINES
VISTES

Visites a la web i impuls de les xarxes socials:
AGOST’11

AGOST’11

COMPLICITATS

341
559

AGOST’12

232
561

AGOST’12

Des del Nord
Seguim editant la revista en paper amb tres números durant el curs 20112012. A principis de curs creem un Consell de Redacció format per 8 socis i
sòcies de l’entitat, que decideix els continguts i la línia editorial de la revista.

Enviament regular de notes de premsa:
Durant el curs 2011-2012, Lluïsos ha enviat regularment informació als mitjans de comunicació (29 notes de premsa durant el curs). Gràcies a aquesta
difusió, Lluïsos ha tingut 475 aparicions als mitjans de comunicació.
Bona part d’aquestes aparicions han estat com a conseqüència de tres grans
activitats de l’entitat:

157
aparicions

53
aparicions

de la secció de bàsquet,
gràcies a la campanya
“Veure Lluïsos a EBA no
té preu!”

50
aparicions

de la Coral Cantiga, en
motiu del seu 50è aniversari

dels espectacles de Lluïsos Teatre

D’altra banda, cal destacar l’important ressò que ha tingut l’obertura de l’entitat
als matins. La nova marca Lluïsos Matins ha tingut 14 aparicions a la premsa
en mitjans com ara BTV, El Periódico o El Punt Avui.
Pots subscriure’t als butlletins a través de www.lluisosdegracia.cat
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Amics de la Música de Barcelona
Col·lectiu G6
Coordinadora de Colles de Cultura
de Gràcia
Coordinadora de Colles de Diables
i Bestiari de foc de Barcelona
Esplac – Fed. Catalana de l’Esplai
Fed. Barcelona de Tennis Taula
Fed. Catalana d’Entitats Corals
Fed. Catalana de Bàsquet
Fed. Catalana de Tennis Taula
Fed. d’Ateneus de Catalunya
Fed. de Colles de Sant Medir
Fed. de Dimonis i Diables de
Catalunya
Fed. de Grups de Teatre Amateur
de Catalunya
Fed. Europea de Joves Corals –
Europa Cantat
Fed. Sardanista de Catalunya
International Federation for Choral
Music
Minyons Escoltes i Guies de Sant
Jordi
Òmnium Cultural
Plataforma per la Llengua
Plataforma Pro-seleccions esportives catalanes
Secretariat de Colles Infantils de
Diables de Barcelona
Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya
Suport Associatiu
Taller d’Història de Gràcia

www.facebook.com/lluisosgracia

Associació Joan Amades
Associació Punt d’Intercanvi
BACC. Bicicleta Club de Catalunya
Càritas
Casal dels Infants Acció Social als
barris
Castellers de la Vila de Gràcia
Colla Bastonera Cop a Cop
Colla de Geganters de Rubí
Col·lectiu Enrotlla’t
Consorci de Normalització Lingüística
Coordinadora d’Associacions per la
Llengua (CAL)
Coordinadora de Colles de Cultura
de Gràcia
Depana
Drac de Gràcia
El Camí
El Cargol Graciós
Escola Pau Casals
Escola Reina Violant
Escola Sant Josep
Fed. Catalana de Voluntariat Social
Fundació Catalana Síndrome de
Down
Fundació La Marató de TV3
Gegants de Gràcia
Intermón Oxfam
Interpas. Fundació Ginesta
KIRABO
La Caixa
La Catxaruda
La Gràcia de les Tertúlies
La Fàbrica del Sol
La Nau
LTC Project
Metges sense Fronteres
Nexe Fundació
Pati de Llibres
Professor Karoli
Salut i família
Sonostudi
Tarpuna. Iniciatives sostenibles
Teatre Obligatori. L’Escola aixeca
el teló
Tienda Bàsquet

