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Un any després...
Aquest és el nou Des del Nord Exprés adaptat al segle XXI, al temps on les publicacions en paper
reculen i comparteixen funció comunicativa amb d’altres plataformes (web, butlletí, Facebook,
Twitter, cartells). Ens costava perdre el Des del Nord per sempre...
De fet, no volem renunciar-hi. Sobretot perquè sabem que hi ha socis que l’espereu, que no viviu
el dia a dia dels Lluïsos i que també voleu saber les coses que hi passen. I quin millor moment
que recuperar aquest canal de comunicació quan arriba Sant Lluís, la nostra Festa Major? Ens
espera el concert, el pregó, la fideuà... Toca gaudir del final de curs, dels primers mesos viscuts en
unes noves parets, en un edifici remodelat, també, per adaptar-se a les necessitats del segle XXI.
Volem el nou Des del Nord sigui trimestral i giri a l’entorn d’una idea única: els Lluïsos de Gràcia
som tots i totes! I aquesta és una manera més que tenim de comunicar –i viure!– aquesta realitat.
Per molts anys, Des del Nord!
Bon Sant Lluís
La Junta

Lluïsos som tots
El Virolet celebra
els 50 anys amb
el muntatge
d’un musical

50è

La coral infantil El Virolet celebra enguany els 50 anys
amb un repte més que ambiciós: la creació d’un musical. La coral organitza un casal de teatre musical durant
els primers dies de setembre, que culminarà amb la
representació del musical El zoo d’en Pitus al Teatre
dels Lluïsos de Gràcia.

L’escola de bàsquet dobla
els dies la temporada vinent
L’Escola de Bàsquet ampliarà el nombre de dies
d’entrenament durant el curs 2016-17 i oferirà dos dies
per setmana a escollir, els dilluns i dimecres, o els dimarts
i dijous. Sempre de 17 h a 18:30 h. Per a qui hi estigui
interessat, les preinscripcions ja estan disponibles.

El casal va dirigit a nois i noies d’entre 8 i 16 anys
(nascuts entre el 2000 i el 2008) que
tinguin ganes de cantar, ballar i fer
teatre i moltes ganes de passar-ho bé
i fer nous amics. Serà de l’1 al 10 de
setembre.
Mireu el vídeo!

Casal d’Estiu de cultura popular
i tradicional 2016
El casal comença el 27 de juny i fins el 29 de juliol i del
5 al 9 de setembre. És per a nens i nenes nascuts entre
el 2002 i el 2013. Com cada any, gira a l’entorn dels gegants, diables, bastoners, castellers i
altres elements de
cultura popular i
tradicional. Inclou
a més, sortides
a la natura i a la
piscina.
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Tallers 2016-17: nous tallers de
robòtica, ioga, skate, creativitat
infantil i anglès
La programació de Tallers per al proper curs 2016-17
mantindrà la mateixa oferta que enguany però, a més,
inclourà novetats importants. El curs serà d’octubre
a juny i inclou arts escèniques, música, salut i moviment, humanitats, manualitats... No us ho acabareu!!
Farem jornada de portes obertes al setembre. Prepareu
l’agenda perquè en tindreu per triar i remenar:
Creativitat artística per a nens, Robòtica, Skate, Ioga
matinal i Anglès, entre d’altres.

GMM, l’esplai més veterà
de Catalunya, al llibre d’ESPLAC
Transformar educant: una història dels esplais catalans
és el llibre que recull la història dels esplais laics catalans i que es va presentar, no casualment, als Lluïsos
de Gràcia, a la seu de l’esplai GMM, el més antic de la
Federació d’Esplais Catalans (ESPLAC). Durant l’acte es
va engegar també una campanya de micromecenatge amb Verkami per finançar un documental sobre el
present dels esplais i la seva manera de transformar el
món a través del lleure, que s’estrenarà a la tardor. Les
dues iniciatives formen part del projecte engegat per
l’ESPLAC de recuperació de la memòria històrica.
Lluïsos hi
col·laborem!

Amb projecció...
Busquem companyies joves
amb esperit creador

DescoNNecta!: Nou concurs de música
en viu per a grups joves i novells

Ja hem obert la 2ª convocatòria de les Residències
Teatrals per a les companyies teatrals joves que
vulguin crear i assajar als Lluïsos un muntatge
propi. L’aposta per al foment de la creació jove és un
dels objectius del nou Teatre dels Lluïsos, que s’està
consolidant com a
obrador de teatre
jove i emergent, per
donar sortida així a la
necessitat plantejada
pels joves creadors
de la ciutat.

Si sou un grup jove, toqueu qualsevol estil de música,
i teniu una creativitat desbordant... Sou ànimes candidates al DescoNNecta. És el nou concurs de música en
viu que hem engegat Lluïsos i el magazin L’Ampli per
a joves d’entre 16 i 25 anys. Per participar-hi només
cal que ens envieu un vídeo o una maquesta amb una
de les vostres cançons abans del 15 de juliol a
desconnecta@lluisosdegracia.cat.

L’èxit de la primera
convocatòria ha
superat les expectatives inicials. N’han
sortit tres projectes:
La Trinxera, de la Cia. Laura; Dins la cova, de la Cia.
Coralines; i Barcelona Contra La Paret, del Col·lectiu La
Pública. I alguns d’ells han fet el salt a El Maldà, el Grec
Festival de Barcelona, Fira Tàrrega i continuen!

Seleccionarem 8 grups que tocaran en dos concerts
el 8 i el15 d’octubre al pati de Lluïsos. Els dos finalistes
protagonitzaran un concert final, el 26 de novembre,
al teatre de Lluïsos de Gràcia com a teloners d’un grup
professional conegut (en breu sabreu qui serà...).
Més info a www.desconnecta.cat.
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El
repte...
Una nova pista de bàsquet als Lluïsos de Gràcia: el gran repte!
A causa de les reglamentacions, la nostra històrica
pista coberta està actualment fora de normativa i la
Federació Catalana de Basquetbol ja ha advertit de la
dificultat de donar el seu vist i plau per a la celebració
de partits. Aquest advertiment posa en greu risc la continuïtat de la pràctica i l’ensenyament del bàsquet a la
seu de l’entitat, la qual disposa ja d’un projecte modern
i adient a les necessitats reglamentàries actuals. Aquest
projecte, aprovat i reglamentari, només necessita
comptar amb el finançament per poder ser realitzat.
Una pista «històrica» que necessita renovar-se
Així és que, ara mateix, els Lluïsos afronta un
nou repte, la reforma necessària de la seva pista
de bàsquet. La instal·lació, compresa en el mateix complex de la plaça del Nord, va ser construïda l’any 1962 i es va convertir en la segona

De visita

d’aquestes característiques a la ciutat de
Barcelona. Amb el pas del temps però, la pista ha
quedat antiquada, i la bona marxa del seu primer
equip en categoria masculina, ara a la Lliga Copa
Catalunya, fa que cada cop sigui més difícil poder
jugar en aquesta pista.
Tant des de la secció de Bàsquet com des de la Junta
Directiva dels Lluïsos es treballa per adaptar la pista a
les noves necessitats.
Lluïsos de Gràcia emplaça l’Ajuntament a facilitar
la reforma, ja que es tracta d’un projecte a realitzar
amb certa urgència i que és «un tema de ciutat», des
del moment en què la nostra pista compleix “una
funció social i esportiva al barri”, una instal·lació que
actualment és utilitzada per uns 300 nois i noies del
districte.

El ‘xou’ de ser pare: el monòleg
adaptat a ‘Lluïsos’ de Carles Capdevila

Carme Forcadell participa
als sopars-tertúlia

Carles Capdevila va visitar-nos el dijous 5 de maig per
parlar sobre com Educar amb humor, un relat amb
ironia sobre la vida quotidiana d’un pare de família
i la seva difícil tasca com a educador.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va ser
la protagonista del sopar-tertúlia a Lluïsos el dijous 31
de març, al cicle la Gràcia de les Tertúlies. Sota el títol
Els reptes d’una legislatura històrica, l’expresidenta de
l’ANC va explicar que el Parlament “està treballant molt
i amb passos ferms i segurs per a la creació de la
República catalana”.

La seva conferència-monòleg va provocar l’esclat dels
assistents, sobretot quan va ironitzar sobre les activitats dels seus fills a Lluïsos i “la por que fa el primer dia
que has de deixar el teu fillet amb uns grenyuts que
seran els seus monitors de
campaments”.
El periodista va
destinar els diners
recaptats a
benefici de les
obres de la casa.
Gràcies Carles!!!

Forcadell va voler posar l’èmfasi en
les mesures que el Parlament
està prenent amb la gent més
desafavorida i va explicar que
l’eina que ho farà possible seran els propers pressupostos.
El que no sabia aleshores
és que l’aprovació dels
comptes catalans seria
tan complicada.

www.lluisosdegracia.cat
Lluïsos Teatre: sala de referència
del teatre jove i familiar
Lluïsos Teatre ens hem convertit en punt de referència
del país dels espectacles de titelles dirigits a un públic
familiar i infantil.

la temporada 2015-16 hem acollit, entre els mesos de
novembre i abril, sis companyies de titelles que, com a
novetat, també han ofert sessions matinals dedicades
exclusivament a les escoles. També hem inclòs, abans
de cada obra, l’activitat del taller de titelles per al
públic que s’hi engresqués.

Amb la inauguració del nou teatre el novembre passat
vam estrenar programació estable i de qualitat. Durant

La temporada 2016-17 arriba amb més propostes
irresistibles. Estigueu-ne al cas!

L’Estaquirot Teatre

La Guilla Teatre

Xip Xap Teatre

Centre de Titelles de Lleida

Tanaka Teatre

Néstor Navarro - La Puntual

Els tres óssos

Draps

L’altra carta
als reis

Patufet

Contes de la
Mediterrània

L’ombra de
Pinotxo

Dies: 23 d’octubre

Dies: 27 de novembre

Dies: 27, 28, 29
i 30 de desembre

Dies: 29 de gener

Dies: 26 de febrer

Dies: 26 de març
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