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> PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
Els Lluïsos de Gràcia som una associació sociocultural
i esportiva privada, sense ànim de lucre, fundada l’any
1855. Entre els nostres objectius hi ha la promoció de la
formació i el creixement personal i col·lectiu d’infants,
joves i adults
Actualment, l’entitat compta amb vint-i-dues seccions o
grups dedicats a diferents activitats de lleure, culturals
i esportives. Més de 1.200 socis i sòcies formen part
dels Lluïsos de Gràcia, una entitat dinàmica, flexible i
amatent a les noves necessitats que promou la participació i la convivència.

> EL CURS 2007–2008
El curs que recull aquesta memòria d’activitats comprèn
des del setembre de 2007 a l’agost de 2008. La junta
directiva que va sortir escollida de l’assemblea de
novembre de 2007 va establir unes directrius en la gestió dels diversos àmbits de l’entitat per al període 20072011.
Per una banda, les línies d’actuació s’encaminaven a
potenciar el treball conjunt amb les seccions de l’entitat
i en xarxa amb altres entitats i col·lectius de la Vila de
Gràcia i de la ciutat. Com a espai d’interrelació i convivència, un dels objectius va ser promoure la integració
dels nouvinguts i l’acollida de la diversitat cultural que,
cada vegada, més està experimentant l’entitat.
En l’àmbit de la formació, es pretenia impulsar el pla
educatiu conjunt dels Lluïsos, projecte que ja s’havia
engegat a finals del curs 2006-2007. La realització de
pràctiques sostenibles amb el medi ambient i la defensa de la cultura catalana i del model associatiu català
també eren accions presents en aquests objectius.

4

Us presentem la memòria d’activitats del curs 20072008, que recull totes les accions i iniciatives dutes a
terme per l’entitat, així com la valoració dels objectius
que es van establir a principis de curs.
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Com ens
organitzem els Lluïsos?
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ls Lluïsos de Gràcia ens vertebrem a partir de diferents seccions
o grups, que apleguen un gran nombre de socis i sòcies dedicats a una mateixa activitat de lleure. Com a associació, la gestió de l’entitat la du a terme una junta directiva, escollida per l’assemblea de socis i sòcies.

E

> L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
L’assemblea general de socis és l’òrgan de govern dels Lluïsos de
Gràcia, on es reuneixen els associats per decidir la gestió de l’entitat.
Les funcions de l’assemblea general són les següents:
> Establir les línies generals d’actuació de l’entitat
> Elegir els membres de govern i controlar-ne l’activitat
> Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals
> Aprovar les quotes de l’entitat i les seccions
> Controlar la gestió de la junta directiva i aprovar la memòria
> Conèixer les sol·licituds per ser socis i sòcies de l’entitat i les
altes i baixes efectuades
L’assemblea general de socis es reuneix un cop a l’any, entre els
mesos de setembre i novembre, segons estableixen els estatuts de
l’associació. El curs 2007-2008 es va reunir el 28 de novembre de
2007 amb una participació de 70 socis i sòcies, que representaven el
5,75% del total de 1.217 socis i sòcies de l’entitat.

> CONTINGUT DE L’ASSEMBLEA DEL CURS 2007-2008
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2. Aprovació de l’informe de
gestió de la junta directiva
durant el curs 2006-2007.
3. Aprovació de la memòria i
el balanç econòmic de
l’any 2006-2007.
4. Elecció de la nova junta
directiva, que va ser
escollida per unanimitat.
Aquesta va presentar les
línies bàsiques d’actuació de l’entitat per als
propers quatre anys i el
pressupost per a l’any
2007-2008.
5. Aprovació de les noves
quotes de l’entitat i de
les seccions.
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> LA JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva es reuneix
com a mínim una vegada al mes.
Durant el curs 2007-2008 es va
reunir dotze vegades en reunió
ordinària i una en sessió extraordinària.

2
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La junta
directiva es
reuneix com a
mínim una vegada al mes
MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

> LES SECCIONS DELS LLUÏSOS
Els Lluïsos ens organitzem en seccions o grups
dedicats a diferents activitats de lleure, culturals o esportives. Les vint-i-dues seccions dels
Lluïsos funcionen de manera autònoma, amb
una estructura interna formada per un responsable o president, un secretari i un tresorer.

22

seccions
als Lluïsos

La comunicació entre les diferents seccions i la junta directiva de
l’entitat es fa a través de les juntes de seccions, reunions trimestrals
on es posen de manifest propostes i es debaten temes d’interès general de l’entitat.
Tot seguit, presentem les seccions dels Lluïsos de Gràcia separades
en tres grups, segons la franja d’edat a què estan destinades.

> SECCIONS D’INFANTS
> GRUP DE FORMACIÓ TEATRAL SOTACABINA
És la més antiga de les seccions relacionades amb el teatre dels
Lluïsos. Va ser creada l’any 1979 i el seu objectiu és formar teatralment nens i joves entre 8 i 18 anys.
> CORAL EL VIROLET
Va ser fundada l’any 1966 com a secció infantil de la Coral Cantiga;
és membre fundador del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Està formada per més d’un centenar de cantaires d’edats
compreses entre 4 i 15 anys.

1. PRESIDENT: Jordi Casassas
Dirigeix i representa legalment l’associació i modera i
dirigeix els debats de la junta directiva.
2. VICEPRESIDENT: Francesc Xavier Ripoll
S’encarrega de les responsabilitats del president en
absència d’aquest.
3. SECRETÀRIA: Clara Fontdevila
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
Controla els recursos econòmics de l’associació, elabora el pressupost i el balanç i la liquidació dels comptes.
5. VOCAL: Marta Morris
Responsable dels temes de formació dels dirigents
de l’entitat.
6. VOCAL: Oriol Hosta
Coordina les obres de l’entitat i el manteniment
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La junta directiva dels Lluïsos, >
escollida en la passada assemblea de socis, està formada per
un president, un vicepresident,
una secretària i un tresorer.
Compta, a més a més, amb cinc
vocals dedicats a diferents àrees:
formació, comunicació, recursos
humans, obres i manteniment i
altres temes que sorgeixen al
llarg del curs.

Com ens organitzem els Lluïsos? | 03

L’assemblea general de socis elegeix per votació la junta directiva,
formada per socis i sòcies majors de 18 anys. Els membres de la junta
directiva, que exerceixen un càrrec no remunerat per un període de
quatre anys, s’encarreguen de representar, dirigir i administrar l’associació.

7. VOCAL: Laia López
Responsable de temes diversos.
8. VOCAL: Marc Camprodon
Coordina els projectes informàtics i la pàgina web.
9. VOCAL: Núria Samsó
Responsable de recursos humans i de coordinació
de l’equip de personal remunerat dels Lluïsos.
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> ESCOLA DE BÀSQUET
Va ser creada l’any 1945 i forma part de
la secció de Bàsquet dels Lluïsos de
Gràcia. Introdueix nens i nenes a partir
de 8 anys en els fonaments i tècniques
d’aquest esport.

8

< > ESPLAI GMM
El Grup Mossèn Muñoz va ser creat l’any
1939. Ofereix una educació integral als
infants i joves entre 7 i 17 anys en el
temps de lleure, fomentant valors com el
respecte, la solidaritat i la convivència.

> AGRUPAMENT ESCOLTA
Va ser fundat l’any 1957. Aplega actualment un centenar d’infants i
joves entre 6 i 18 anys. Forma part de Minyons Escoltes i Guies
Sant Jordi de Catalunya i el seu principal objectiu és la formació
integral de la persona en el respecte amb el seu entorn, tant humà
com natural.
> MALSONS DE LA VELLA
Van crear-se dins de la colla de diables La Vella de Gràcia, el maig
de 2007 amb la voluntat de donar a conèixer als infants i joves
aquesta expressió de la cultura tradicional catalana.

> SECCIONS DE JOVES
< > SOTACABINA TEATRE
Va ser fundat l’any 1992. Pretén oferir una continuïtat als membres
del Grup de Formació Teatral Sotacabina majors de 18 anys.

> CORAL SINERA
Creada l’any 1968 com a secció jove de la Coral Cantiga, tot just
quan començava a iniciar-se el moviment coral juvenil. Està formada actualment per una trentena de nois i noies apassionats pel cant,
els concerts i els viatges.
> BÀSQUET
Secció fundada l’any 1945. Compta actualment amb divuit equips
masculins i femenins federats a la Federació Catalana de Bàsquet
< que participen en competicions segons les diferents categories.
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> SECCIONS D’ADULTS
> L’ANELLA
L’Anella és un grup promotor de la sardana fundat l’any 2000 per
uns graciencs que valoren la sardana com a dansa popular, senyal
identificador de Catalunya i símbol de germanor universal. Des del
maig de 2007 el grup forma part dels Lluïsos de Gràcia.
> L’AMISTAT DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA
És la recuperada colla de Sant Medir dels Lluïsos de Gràcia, que el
2007 va tornar va tornar a posar-se en funcionament. El 2008 s’ha
fusionat amb la colla l’Amistat de Gràcia. El nou nom de la colla és
L’Amistat dels Lluïsos de Gràcia.
> CORAL LA FUGA
Es va fundar l’any 1999 amb la voluntat de ser una coral més en la
gran família de corals dels Lluïsos. Està adreçada a noies i nois a
partir de 25 anys, amb experiència en corals i coneixements musicals, que tinguin ganes de passar-s’ho bé cantant.
>
> CORAL CANTIGA
Es va fundar l’any 1961. Està formada per una seixantena de cantaires; la seva qualitat artística la situa en una de les corals més actives de l’entitat.

> CORAL VENT DE NORD
Va ser creada l’any 1985 per iniciativa de pares dels nens i nenes
que cantaven a la Coral infantil El Virolet.
> SOMSAL TEATRE
És un grup teatral per a adults que proposa
descobrir i experimentar el teatre des de l’humor, la ironia i la imaginació.
>
> TENIS TAULA
Fundada l’any 1960, aquesta secció esportiva
funciona de manera ininterrompuda des del
1978. Actualment està formada per cinc
equips que juguen en competició.

> EXCURSIONS XINO-XANO
Es va crear l’any 1992 amb l’objectiu de
conèixer el país, la seva història i geografia i
respectar la natura tot realitzant una activitat
física.

Tennis taula
ha celebrat
anys
i el Xino-Xano

30

15
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> FUTBOL SALA
Secció esportiva creada l’any 2005 amb l’objectiu de practicar aquest esport sense finalitat competitiva.
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> LA VELLA DE GRÀCIA
>
És una de les seccions de cultura popular
dels Lluïsos de Gràcia, que va incorporar-se a
l’entitat l’any 2001. La seva activitat principal
és participar en totes les activitats lúdiques i
culturals del país i especialment de la Vila de
Gràcia.

9
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> GRUP DEL DIMARTS
Es tracta d’un grup de gent gran que es
troba els dimarts al vespre al bar dels
Lluïsos per parlar i reflexionar sobre diferents temes.
<
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> CATEQUESI D’ADULTS
Va ser creada l’any 1980. Aquesta secció
fomenta la reflexió a l’entorn de la fe, el
diàleg i la convivència.
> FOTOGRAFIA
Va ser creada l’any 2000. Organitza
diverses activitats com sortides fotogràfiques, xerrades, participació en concursos i visites a festivals de fotografia.
<

> BÀDMINTON
El grup de bàdminton va crear-se l’any
2002 com a punt de trobada dels socis i
sòcies dels Lluïsos a l’entorn d’aquest
esport.

> ELS DIRIGENTS
Els dirigents són totes aquelles persones que treballen per tirar endavant les diferents seccions o
que formen part de les juntes directives d’aquestes. La seva tasca és fonamental per al funcionament de les seccions de l’entitat i per als valors
que aquestes seccions fomenten.

> DIRIGENTS PER SECCIÓ I SEXE
núm

D H

GMM

14

6 8

AE

22 14 8

Grup del dimarts 1

1

Bàsquet

43 12 31

Futbol sala

2

2

Sant Medir

4

1 3

12

5 7

6

4 2

El Virolet

9

D H
6

1

L’Anella

5

3 2

Tenis taula

2

2

Vent del Nord

Xino-xano

1

1

La Fuga

Bàdminton

1

1

GFT Sotacabina 6

6

Sinera

4

3

1

Sotacabina

3

1 2

Cantiga

9

4 5

Somsal

6

4 2

Fotografia

4

3

Diables

5

1 4

Malsons

4

2 2

163

10

núm

dirigents

1
TOTAL

163 75 88
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> DIRIGENTS PER SECCIÓ I EDAT

> RESPONSABLES PER SECCIÓ I SEXE

núm Seccions

núm

sex

GMM

3

El Virolet (4), AE (22), GMM (12), Bàsquet (10),
GFT (6), Futbol sala (2), Malsons (3), Sinera
(2), Diables (3), Badminton (1), Sotacabina (1)

AE

3

Bàsquet

1

Somsal (2), La Fuga (4), El Virolet (5), Bàsquet
(5), Cantiga (5), Fotografia (4), Sotacabina (2),
Vent del Nord (1), Diables (2), Sant Medir (1),
Sinera (1), Malsons (1)

Tenis Taula

1

Bàdminton

1

H
D
H
H
H
D
H
D
H
D

Menys de 20 anys 21

Bàsquet (19), GMM (2)

De 20 a 30 anys
De 30 a 40 anys

66
33

El Virolet

2

De 40 a 50 anys

19

Tenis taula (1), Vent del Nord (2), La Fuga (2),
Bàsquet (6), Cantiga (3), Sinera (1), Somsal (3),
Anella (1)

Futbol Sala

1

Sinera

1

De 50 a 60 anys

10

Cantiga (1), Bàsquet (2), Vent del Nord (5),
Anella (1), Somsal (1)

Cantiga

1

Més de 60 anys

14

Catequesi (1), Bàsquet (2), Xino-xano (1), Vent
del Nord (4), Grup dels Dimarts (1), Somsal (1),
Anella (3), Tenis taula (1)

Vent del Nord

1

14

dones

15

homes

> LA PARTICIPACIÓ ALS LLUÏSOS
La participació activa dels socis i sòcies en la gestió de l’entitat ha
estat sempre una prioritat dels Lluïsos de Gràcia. Aquesta voluntat
d’implicar els associats i fer-los partícips de les decisions i nous projectes, queda reflectida en la celebració de reunions periòdiques i en
el funcionament de les diferents comissions.

> ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ ALS LLUÏSOS
> LA COMUNICACIÓ AMB LES SECCIONS: LES JUNTES DE SECCIONS
Trimestralment, el president de junta directiva dels Lluïsos es reuneix amb els presidents de les seccions en les anomenades juntes
de seccions, on es posen de manifest propostes i es decideixen
temes de forma col·lectiva.
En el curs 2007-2008 s’han celebrat tres juntes de seccions, l’octubre de 2007 i el febrer i
maig de 2008.
Els temes tractats en aquestes juntes han estat
els següents:
> La preparació d’actes per a les festes de
Nadal, Sant Jordi i Sant Lluís.
> El desenvolupament i seguiment de les obres
realitzades a l’entitat.
> El projecte de remodelació de l’entitat que ha
preparat la Comissió d’Obres.
> La presentació del projecte de beques per a
immigrants.
> La presentació del projecte “Famílies hospi- >
talàries”.
> La presentació i seguiment del PELL–Projecte Educatiu dels Lluïsos, elaborat a partir
de les propostes de totes les seccions i de la junta directiva.
> L’informe de l’aplicació d’algunes accions de l’Agenda 21 amb la
proposta de secundar gradualment més accions.
> La creació de la secció infantil de Tenis taula

60%

el
dels dirigents
tenen entre
20 i 40 anys

núm

sex

La Fuga

1

GFT Sotacabina

1

Sotacabina

1

Somsal

2

Catequesi

1

Fotografia

1

Diables

2

D
D
H
D
H
D
H
H
H
D
H

Grup dels dimarts 1
Sant Medir

1

L’Anella

2

Xino-xano

1
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> LES COMISSIONS
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Al llarg del curs 2007-2008, la comissió d’utilitat pública i la comissió d’obres han continuat treballant en les seves respectives línies.

12

> LA COMISSIÓ DE DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA
La comissió per la declaració d’utilitat pública va presentar el passat març tota la documentació al Departament de Justícia de la
Generalitat per tramitar la declaració d’utilitat pública dels Lluïsos.
En el moment de la redacció d’aquesta memòria, estem a l’espera
de rebre’n la resolució definitiva. Cal esmentar que arran del nou
Estatut la competència ha estat traspassada a la Generalitat.

<

> LA COMISSIÓ D’OBRES
La comissió d’obres durant el curs 2007-2008 ha treballat en el projecte que es va presentar al juny del 2007. S’ha dissenyat una planificació de l’obra i s’ha formulat una proposta en el temps, tant del
procés constructiu i de les fases com d’un pla de finançament. Es
preu que la reforma es completarà l’any 2015.

> ELS COL·LABORADORS
DELS LLUÏSOS
5. Carme Segura
1. Gina Tomàs
Coordinació de la col·lecCorrecció lingüística
ció de les Guies Temàtid’algunes publicacions dels
ques editades pels Lluïsos
Lluïsos: revista, memòria,
díptics…
6. Jordi Bufurull
Responsable de la
2. Joan Lafarga
Comissió d’Utilitat Pública,
Gestiona la distribució
creada per tramitar la
dels llibres editats pels
declaració dels Lluïsos
Lluïsos: els títols de les
com a entitat d’utilitat
Guies Temàtiques i els
pública.
volums de la col·lecció de
llibres infantils “La Gresca
7. Mercè Pons
i el Torradet, els gegantons
Coordinació del Cicle
sense rostre”
de Titelles dels Lluïsos
3. Sara Nadal
8. Anna Montserrat
Gestió de l’arxiu històric
Coordinació del Cicle
dels Lluïsos
de Màgia dels Lluïsos
4. Jaume López
9. Míriam Rodríguez
Assessorament a la junta
Suport al Des del
directiva.
Nord i coordinació
de la memòria.

Diverses persones treballen de forma voluntària amb els Lluïsos,
col·laborant en diferents àmbits per assolir els nostres objectius.

> COL·LABORADORS DURANT EL CURS 2007-2008

1

2

3

6

7

4

8

5

9
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> LES ÀREES DE TREBALL
ALS LLUÏSOS

Al llarg del curs han treballat l’Albert Salarich i la Sara Galceran a
l’àrea de comunicació i de la Maria Romero i l’Alba Irigoyen a l’àrea
d’activitats.
En finalitzar el curs 2007-2008, l’equip de secretaria i administració estava conformat de la següent manera:

1. Jordi Melgarejo Fàbrega: àrea de tresoreria i manteniment Altres serveis
que fan possible
2. Dolors Moreno Collado: àrea de comunicació i activitats
el funcionament
3. David Montfort Craver: àrea de formació, cooperació i actide l’entitat>>
vitats
4. Gabriela Poblet Denti: àrea de mediació intercultural
5. Gemma Castellví Pérez: àrea d’informació i atenció al soci i sòcia

> CONSERGERIA

Neteja

L’equip de conserges el conformen tres membres que permeten que
l’entitat estigui oberta durant tota la setmana i els caps de setmana.
La realització d’entrenaments de la secció de bàsquet a l’Escola Pau
Casals ha comportat la contractació a temps parcial d’un quart conserge.
L’equip de conserges està format per:
Joan Rosell Rabascall
Manel Caramés Saavedra
Anna Rayo Casanovas
Sergi Medrano Cuevas

> MANTENIMENT
Les tasques de manteniment de l’entitat les realitza en José García
Ferrer.

> TÈCNIC DEL TEATRE
El tècnic de so i il·luminació, encarregat de controlar els aparells durant els actes que se celebren als Lluïsos, és en Dani Tort i Torrell. A més a
més, per actuacions puntals, hem comptat amb el >
Juanjo Sarto, el Màtius Marcé i el Carles Bergua.

Dissenya–
dors

>

Impremtes

Assessoria
lingüística

Voluntaris

Assessoria
legal

Com ens organitzem els Lluïsos? | 03

>

Durant el curs 2007-2008 l’entitat ha experimentat un canvi d’organització en les tasques administratives. Això ha comportat, també, un
relleu en les persones responsables d’aquestes àrees. Al llarg del curs
hi han treballat:
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> SECRETARIA

13

04

14
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úsica, esport, arts escèniques, lleure infantil i cultura esdevenen quatre grans àrees on se sustenta gran part de l’activitat
dels Lluïsos. L’entitat, però, també treballa per mantenir i
impulsar les tradicions populars de Catalunya, fomentar l’ús del català i promoure múltiples manifestacions culturals. De la mateixa manera, la solidaritat i el foment dels valors sostenibles estan presents en
l’activitat que desenvolupem l’entitat.

M

Presentem, tot seguit, un capítol que inclou cadascuna de les àrees
d’activitat dels Lluïsos abans esmentades.

Verdinada
“Calçotada”

Objectiu
Freedònia

Casal
d’estiu

16:54
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Mostra
d’entitats
de la
Mercè

Cultures
del món

12 hores
de
bàsquet

Taller
de màgia

Concert
de
Sant Lluís

La Gràcia
de les
Tertúlies

Aperitiu
Nadal
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Parada
de llibres
de Sant
Jordi
15
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CANTAIRES

100

34

coral
El Virolet

73

16

coral Vent
del Nord

coral
Sinera

61

coral
Cantiga
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34

coral
La Fuga

...per la música?
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a música troba un espai essencial entre el lleure i la formació
als Lluïsos de Gràcia. Amb cinc corals, que agrupen més de 300
cantaires de totes les edats, els tallers de llenguatge musical i
instruments i la creació de noves propostes, l’activitat musical és una
de les més àmplies i consolidades de l’entitat gracienca.

L

> LES CORALS DELS LLUÏSOS
El Virolet va tornar a fer palès el seu dinamisme el passat curs amb la
realització de nombrosos concerts i la participació en diverses trobades de corals infantils. Destaca la participació en el 35è Juguem
Cantant i al Pont de Cançons a l’Auditori, organitzat pel Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya (SCIC). A principis de curs, els directors
del Virolet van organitzar la V edició del Curs de direcció coral, que se
celebra bianualment.
La coral de joves Sinera va dedicar el curs 2007-2008 al treball
d’un extens repertori que incloïa músiques d’arreu del món, composicions de Bach i cançons catalanes i canàries. El curs va estar marcat
per l’intercanvi i els concerts oferts amb el Coro Juvenil de la
Orquestra de Gran Canària. També destaquen els concerts a Santa
Maria del Mar i al Paranimf de la Universitat de Barcelona.
Els cantaires de La Fuga van participar, el mes d’octubre de 2007,
en el concert d’inauguració del Centre de Congressos d’Andorra amb
la interpretació de l’African Sanctus de David Fanshawe. Dins de les
festes de Santa Eulàlia, la coral va interpretar el Magnificat de Vivaldi
a l’Auditori Winterthur.
Cantiga, per la seva banda, va oferir un total de catorze concerts
durant el curs 2007-2008 a diferents poblacions catalanes. Entre ells,
destaca el Rèquiem de Brahms i Carmina Burana a l’Auditori de
Barcelona i la Sestina de Monteverdi dins del Maig Coral.
La coral Vent del Nord va interpretar Cançó d’Amor i de Guerra a
l’Auditori Joan Maragall de Gavà. Com ja és tradicional, Vent del Nord
va oferir un concert de Nadal al Pati del Museu Marès, organitzat per
la Federació Catalana d’Entitats Corals i va coordinar –i participar– al
mes de febrer, a la XXIV Trobada de Corals de Gràcia.
Els concerts de les corals dels Lluïsos sempre acompanyen certes
celebracions festives de l’entitat, com són Nadal, Sant Jordi i Sant Lluís.
Sinera i el Virolet van ser les corals encarregades d’interpretar el
concert de Nadal el passat mes de desembre.
L’edició de 2008 del concert de Sant Jordi dels Lluïsos, que tradicionalment se celebra a la Parròquia de Sant Joan de
Gràcia, va estar protagonitzada per la Coral Vent
del Nord i l’Orquestra de Cambra Vila de Gràcia.
I finalment, el passat mes de juny, per celebrar
la festa de Sant Lluís, totes les corals de l’entitat van participar en un concert conjunt
emmarcat en la Festa de la Música.
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> ELS TALLERS MUSICALS

>

ALUMNES
DELS TALLERS:
Guitarra: 24
Llenguatge musical
i altres
instruments: 20

> ESTUDIS DE MÚSICA MODERNA I JAZZ
Aquesta nova iniciativa va sorgir a principis de curs amb l’objectiu
d’oferir una formació completa i de qualitat al voltant de quatre eixos
bàsics en l’educació musical moderna: iniciació i perfeccionament en
alguns instruments (baix elèctric, bateria, cant, guitarra elèctrica,
piano i saxo), harmonia, lectura i escriptura musical i combo.

> OBJECTIU FREEDÒNIA
Per iniciativa d’un grup de socis i sòcies, l’any 2007 va néixer
Objectiu Freedònia, una aposta cultural innovadora. Durant el passat
curs, Objectiu Freedònia va programar nou sessions multidisplinars
en què la música i les diverses arts escèniques es van unir per oferir
propostes atractives i insòlites.

9

> SESSIONS D’OBJECTIU FREEDÒNIA:
>
> Naked Quintet
> Caracola
> Aumedes & CO
> Nadia Basurto Group amb
tast de vins, dirigit per Lluís
Raventós i Llibert Ribó.

> Gamber Tuni
> Xalupa
> The condal town project
> L’Herba d’Hamelí
> DeOzono

sessions
d’Objectiu
Freedònia

> ELS LLUÏSOS COM A ESCENARI
DELS FESTIVALS
Com ja ve succeint els darrers anys, alguns festivals musicals han
situat als Lluïsos algunes de les seves actuacions. D’aquesta manera,
durant el curs que tractem en aquesta memòria, el teatre dels Lluïsos
va acollir tres concerts de l’XI edició del Festival LEM de Música
Experimental de Barcelona, organitzat per Gràcia Territori Sonor i una
actuació de l’Euskal Herria Sona, el passat mes de novembre.
Destaquem, finalment, la continuïtat del conveni de col·laboració
entre els Lluïsos i l’Orquestra Vila de Gràcia, que estableix la cessió
d’espais per a l’assaig de l’orquestra a canvi de concerts.

3

espectacles
Festival LEM de
Música Experimental de
Barcelona

1

espectacles
Euskal
Herria Sona
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D’aquesta manera, durant el passat curs, es van oferir tallers d’iniciació a la lectura i escriptura musical i a alguns instruments, com
piano, violí, flauta i clarinet. També es va impartir un taller de guitarra clàssica i moderna per a tots els nivells i edats.

Què hem fet els Lluïsos... per la música? | 04.A

La formació a través de tallers de contingut divers és una àrea fonamental dins de l’activitat musical dels Lluïsos.

La coral Cantiga i la Coral Vent del Nord completen la formació dels >
seus cantaires amb la participació voluntària a classes de cant, llenguatge musical i cor de cambra.
17
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302

236

18

19

12

Tenis
Taula

17

Futbol
Sala

L

> BÀSQUET
Amb 18 equips inscrits a la Federació Catalana de Bàsquet en categories que van des de la pre-mini a la sènior masculí i femení i 236 jugadors, Bàsquet és la secció esportiva més gran dels Lluïsos de Gràcia.
Com ja és tradició, la secció va obrir la temporada 2007-2008 amb
l’organització de l’onzena edició del Trofeu Vila de Gràcia de Bàsquet,
que enfronta els equips masculins i femenins de categoria sènior de la
Vila de Gràcia. Els equips competidors dels Lluïsos en van resultar
guanyadors en les dues categories.

Un any més, els equips mini masculí i femení van participar en el
Torneig Molinet que se celebra l’època de Nadal al Saló de la Infància.
Durant Setmana Santa, un total de 75 jugadors de la secció van participar en el V Campus a Santa Maria de Palautordera. I com a cloenda
de la temporada, la secció va celebrar la XIV edició de les 12 hores de
bàsquet.

persones
participen en
les seccions
esportives

Bàsquet Bàdminton

a tradició esportiva dels Lluïsos de Gràcia ha seguit consolidant-se al llarg del curs 2007-2008, aglutinant més de 300 socis
i sòcies que formen part d’una de les cinc seccions esportives.
Al costat de dues seccions de llarga trajectòria, com Bàsquet, amb
més de 40 anys i Tenis taula, que en fa 30 el 2008, se situa el Xino
Xano, que també ha celebrat el seu 15è aniversari, i dos grups més
nous: Bàdminton i Futbol Sala.

18

Xino
Xano

16:54
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> TENIS TAULA

>

Fundada l’any 1978, la secció de Tenis taula ha
arribat el 2008 al seu 30è aniversari amb 15 components que formen part de quatre equips: divisió
d’honor, preferent, veterans de primera i veterans
de segona. Durant el curs 2007-2008, la secció
va participar en diversos torneigs i opens, com la
Copa Campionat de Catalunya i d’Espanya de
Veterans, el Torneig de Tenis Taula de la Vila de
Gràcia i el Campionat de Catalunya de Veterans,
on va aconseguir la cinquena posició.

> XINO XANO
En els seus primers quinze anys, que va celebrar el passat
2007, la secció excursionista dels Lluïsos de Gràcia ha
realitzat 137 excursions per tot Catalunya sense haver
repetit itinerari. En el darrer curs va realitzar 9 recorreguts, amb una mitjana de 40 participants per excursió.

15

En
anys,
el Xino Xano
ha realitzat
excursions amb
itineraris
diferents

> BASTIMENTS

137

>

Com cada desembre, un grup de socis i sòcies dels Lluïsos va fer l’ascensió al cim de Bastiments, de 2.882 metres, des del Refugi d’Ull de
Ter per seguir la tradició de portar-hi el pessebre abans de les festes
de Nadal.
Aquesta era una tradició de l’antiga Secció d’Excursionisme dels
Lluïsos de Gràcia que es va mantenir durant 30 anys i que es va
reprendre el 2005 en motiu del 150è aniversari de l’entitat.

EL XINO XANO S’HA MOGUT PER...
> Serra Cavallera, (RIPOLLÈS)
> Montseny, (VALLÈS ORIENTAL I LA SELVA)
> Els Munts, (OSONA)
> Sant Llorenç del Munt, (VALLÈS OCCIDENTAL)

> FUTBOL SALA

> Vallespinosa, (CONCA DE BARBERÀ)
> La Sèquia de Manresa, (BAGES)

La secció de Futbol Sala va
participar el passat mes
d’octubre en un torneig dins
del cicle Cultures del Món i al
novembre en un concurs de
futbol dins de la Festa Major
del Clot.

> BÀDMINTON
Dues vegades per setmana, els membres de la
secció de Bàdminton van practicar aquest esport
als gimnàs dels Lluïsos. Durant el curs passat, la
secció va participar en un curs i va celebrar el
tradicional campionat anual.

> El Montsant, (PRIORAT)
> Vallcebre, (BERGUEDÀ)
> Sant Miquel de la Tosca, (LES GARRIGUES)

>

Què hem fet els Lluïsos... per l’esport? | 04.B
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70

Més de
persones
fan teatre
als Lluïsos

29

20
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GFT
Sotacabina

25

Sotacabina
Teatre

...per les arts escèniques?
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l teatre amateur i les arts escèniques són una altra de les àrees
amb més tradició als Lluïsos de Gràcia. Les representacions de
les tres seccions teatrals de l’entitat es combinen amb altres iniciatives que proposem els Lluïsos amb l’objectiu de fomentar l’afició
per les arts escèniques. Així, durant el curs 2007-2008, ha tingut lloc
una nova edició del Trofeu Vila de Gràcia, el clàssic cicle de titelles i un
de màgia i s’han realitzat tallers sobre diferents disciplines artístiques.

E

> LES SECCIONS TEATRALS
> GFT SOTACABINA
El Grup de Formació Teatral Sotacabina, que engloba infants i joves al
voltant del teatre amateur, va oferir dues representacions teatrals el
passat curs. Hi van participar un total de 27 actors i 6 directors.

“EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU”,
de William Shakespeare
18, 19 i 20 d’abril de 2008
“CARLOTA I LA DONA DE NEU”,
de Josep Maria Benet i Jornet
17 i 18 de maig de 2008

600

Més de
espectadors a les
representacions
teatrals de
les seccions

> SOTACABINA TEATRE
Sotacabina Teatre, amb la participació de 20 actors i 3 directors, va
interpretar les següents tres obres en la darrera temporada:

“FIGURETES DE VIDRE”, de Tennesse Williams, que havia estat una
estrena del curs 2006-2007, es va representar en altres sales de
Catalunya. El mes de gener en el Cercle Catòlic de Badalona i al maig,
al Centre Recreatiu de Pineda de Mar dins de la Mostra Nacional de
Teatre Amateur.
“VÍCTOR O ELS NENS AL
PODER”,
de Roger Vitrac
22, 23 i 24 de febrer de 2008

20

Somsal
Teatre

“TU VIDA EN 65 MINUTOS”,
d’Albert Espinosa.
13, 14 i 15 de juny de 2008
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A més d’actors i directors, les representacions teatrals de les
seccions compten amb la col·laboració d’altres membres del grup
que desenvolupen tasques essencials, com la de tècnic de llum i
so, il·luminació, vestuari, o disseny gràfic i de coreografies, entre
d’altres.

> VIII TROFEU VILA DE GRÀCIA
DE TEATRE AMATEUR
Entre el 13 de gener i el 3 de març de 2008, va tenir
lloc la VIII edició del Trofeu Vila de Gràcia de Teatre
amateur, un certamen dirigit a nens i joves que els
Lluïsos de Gràcia organitzen amb l’objectiu d’estimular
el gust pel teatre.
Un total de cinc companyies de teatre amateur de
Catalunya, amb membres d’edats compreses entre els 6
i els 16 anys, van presentar les seves propostes teatrals,
que van ser premiades segons diferents categories.

1.065

PROGRAMA DEL VIII
TROFEU VILA DE GRÀCIA
DE TEATRE AMATEUR

> LA FORMACIÓ EN LES ARTS
ESCÈNIQUES: TALLERS DE TEATRE,
MÀGIA I CIRC

> 13 de gener
“Mans enlaire”
Petit Espantall

Més de 150 alumnes de totes les edats van participar en els diferents
tallers d’arts escèniques que van organitzar els Lluïsos durant el passat curs.
El taller de teatre, dirigit a infants, joves i adults, va aglutinar més
de 100 alumnes, que van aprendre tècniques d’interpretació a través
del treball de diferents peces teatrals..

PARTICIPANTS DELS
TALLERS DE TEATRE:

37

24

nens

42

adolescents

adults

Nens i adults van poder descobrir alguns dels misteris de la màgia
a través de les classes d’aquest taller, que incloïen efectes, il·lusions
i jocs amb objectes quotidians.

> 20 de gener
“El somni d’una nit d’estiu”
Els Passerells
> 3 de febrer
“Vesper per a tres abelles”
Talia Teatre
> 10 de febrer
“El malalt imaginari”
El Partiquí

espectadors van
assistir a la VIII edició del Trofeu Vila
de Gràcia
de Teatre
> 17 de febrer
“La draga draga”
Qollunakis
> 2 de març
“Cloenda Trofeu de Teatre”
La sucrereta

MEMÒRIA | CURS 2007-08 LLUÏSOS DE GRÀCIA

Okupas en el Museo del Prado, d’Albert Miralles, una peça teatral >
plena d’humor i ironia, fidel a l’estil de la secció teatral. Hi van
participar 8 actors i el director.

Què hem fet els Lluïsos... per les arts escèniques? | 04.C

80

Més de
persones han participat en les obres
> SOMSAL TEATRE
de les seccions
Per la seva banda, Somsal va interpretar el mes de juny l’obra
teatrals

I per últim, el taller de circ, dirigit a infants i joves, prenia la música com a base d’aprenentatge de les diferents disciplines del circ:
equilibris, trapezi, xanques, malabars, acrobàcia, swing i clown.

10

alumnes del
taller de
màgia

35

alumnes del
taller de circ

21

MEMÒRIA | CURS 2007-08 LLUÏSOS DE GRÀCIA

Què hem fet els Lluïsos... per les arts escèniques? | 04.C

Memòria Lluisos 07-08 ok

18/11/08

16:54

Página 22

> INFANTILS ALS LLUÏSOS DE GRÀCIA
La programació d’espectacles infantils, adreçats a un públic familiar,
ha estat sempre una constant dels Lluïsos, que s’ha consolidat any
rere any fins a convertir-se en un referent a la Vila de Gràcia..

> CICLE DE TITELLES
El clàssic cicle de titelles dels Lluïsos va tornar a oferir entre el
setembre de 2007 i l’abril de 2008 un espectacle mensual al teatre de
l’entitat. Com a cloenda, el mes de maig, els Lluïsos vam organitzar el
també tradicional Festival de titelles a la Plaça del Nord, que va oferir
4 espectacles.

1.300

espectadors
al cicle
de titelles

CALENDARI DE TITELLES
> 30 DE SETEMBRE
“MISTER FLASH!”
Companyia Forat del Niu
> 28 D’OCTUBRE
“ANIMALETS”
Galiot Teatre
> 25 DE NOVEMBRE
“NORA I EL CONTE PERDUT”
Cia. El Sidral
> 30 DE DESEMBRE
“LA REBEL·LIÓ DE LES
JOGUINES”
Companyia Renaixença

> 24 DE FEBRER
“HI HAVIA UNA VEGADA...
UN PAÍS PETIT”
Companyia Ninus
>30 DE MARÇ
“TUTTI COLORI”
Companyia l’Estenedor
> 27 D’ABRIL
“MONSTRES I ALTRES
BÈSTIES TERRORÍFIQUES”
Companyia Teresa Roig

FESTIVAL DE TITELLES (25 DE MAIG)
“EL MOLINER”
“EL GRAN GURIGALL”
Pengim-Penjam
Talia Teatre
“LA CAPUTXETA”
El Sidral

Presentació a càrrec de Mercè
Pons: “CONTES DE LA NÚRIA”

“EL RECEPTARI”
Teia Moner

< > EL CICLE DE MÀGIA
L’any 2008 va portar una nova edició del cicle de Màgia als Lluïsos.
Entre el gener i el maig es van programar quatre espectacles i un
Festival com a cloenda del cicle, que es va acompanyar d’una caragolada a la Plaça del Nord.

CICLE DE MÀGIA
> 13 DE GENER
“THELMA I GINA”
Companyia Xicana
> 9 DE FEBRER
“DEIXA’T IL·LUSIONAR”
Eva, la Dama Inquieta

22

> 27 DE GENER
“EL CARGOL MOSSI I EL CUC”
Cia. La Closca

> 9 DE MARÇ
“MAXI I MÀXIMA”
Anna Montserrat

> 11 D’ABRIL
“LA MAGA MANDARINA”
> 11 DE MAIG
Cloenda del cicle amb l’espectacle “LA MÀGIA DE JOAQUÍN
MATAS”

10

campaments

es activitats infantils i juvenils, enteses com a educació en el
lleure, són un altre dels eixos d’actuació dels Lluïsos de Gràcia.
Així ho demostren les nombroses iniciatives destinades a un
públic infantil, com són els cicles de titelles i màgia, els casals i les
festes d’aniversari.

L

A aquestes activitats s’hi sumen dos importants centres d’educació
en el lleure de llarga trajectòria, que són l’esplai GMM, amb gairebé
40 anys d’història i l’Agrupament Escolta, que acaba de celebrar el
mig segle d’existència. Amb tants anys d’experiència i més de 200
infants i adolescents, aquestes dues seccions lluïsenques han esdevingut reconeguts espais de formació en el lleure, que fomenten valors
com el respecte mutu i per la natura, la convivència o la solidaritat.

> L’AGRUPAMENT ESCOLTA
El novembre de 2007, després d’uns mesos Trobareu més
d’intensa celebració del 50è aniversari,
informació al
l’Ajuntament va atorgar a l’Agrupament respecte al capíEscolta la Medalla d’Honor de Barcelona en
tol “Relacions
reconeixement a la tasca formativa desenvo- Institucionals”
lupada al llarg de mig segle.

Com a tancament simbòlic de l’any, l’Agrupament va enterrar un tresor que s’obrirà quan se celebri el 75è aniversari de la secció.
Durant el curs i com és habitual, les unitats de l’Agrupament, CASTORS i LLÚDRIES, LLOPS i DAINES, RÀNGERS i NOIES GUIES, PIONERS i CARAVEL·LES i TRUK, van realitzar cau les tardes de dissabte, sortides de cap de setmana i campaments per Setmana Santa i
estiu.
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Val d’Aran

Pallars
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Andorra

L’Agrupament Escolta s’ha mogut per...
La Cerdanya
Ripollès

Pallars Jussà

Garrotxa
Pla de
l’estany

Berguedà
Solsonès
Osona

Gironès

Noguera

Baix
Empordà

Selva
Bages

Segarra
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Segrià

Vallès
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Anoia
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Penedès
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Camp

Priorat

Barcelonès

Baix
Llobregat
Baix
Penedès

Garraf
Baix
Camp
Terra Alta

Maresme

Vallès
Occidental

Conca
de Barberà

Garrigues

Tarragonès

Ribera
d’Ebre

Menorca
Mallorca

Baix
Ebre

Montsià

Àger (Noguera)
Arenys de mar (Maresme)
Aurós
(Pallars Sobirà)
Brull (Osona)
Camprodon (Ripollès)
Cantonigrós (Osona)
Castellterçol (Vallès Oriental)
Centelles (Osona)
Granollers (Vallès Oriental)
La Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà)
Maçanet de
Cabrenys (Alt Empordà)
Matadapera (Vallès
Occidental)
Montseny (Vallès Oriental)
Ports de
Beseït (Terra Alta)
Premià de mar (Maresme)
Sant
Celoni (Vallès Oriental)
Sant Joan de les Abadesses
(Ripollès)
Santa Argençola (Anoia)
Vallcebre
(Berguedà)
Vallfogona del Ripollès (Ripollès)
Vallgorguina (Vallès Oriental)
Pics d’Europa (Astúries)

Ibisa

> L’ESPLAI GMM
< L’esplai GMM, Grup Mossèn Muñoz, format pels
grups d’ANXANETES, GRUMETS, ARDITS, BRIVALLS i KONQUIS es va reunir també els dissabtes a la tarda als Lluïsos per realitzar les activitats del cau. A més a més, el darrer cap de setmana de cada mes, tots els grups van sortir d’excursió i durant les vacances de Setmana Santa i
estiu van celebrar els campaments en diferents
indrets de la geografia catalana. A finals de maig
i com a cloenda del curs, van realitzar unes
Olimpíades.
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Arenys de Munt (Maresme)
Boadella i les Escaules (Alt Empordà)
Bruguera (Ripollès)
Cantonigrós
(Osona)
Cardedeu (Vallès Oriental)
La Floresta (Vallès Occidental)
Gualba (Vallès
Oriental)
Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Montgat
(Maresme)
Palamós (Baix Empordà)
El Papiol (Baix
Llobregat)
Premià de mar (Maresme)
Rubí (Vallès
Occidental)
Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)
Sant Iscle de Colltort (Garrotxa)
Sant Martí de
Llémena (Gironès)
Vallvidrera (Barcelonès)
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Vilanova i la
Geltrú (Garraf)
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> TITELLES, MÀGIA I MOLT MÉS...

>
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La importància que atorguem els Lluïsos de Gràcia a les activitats
infantils queda palesa amb les nombroses iniciatives que posem en
marxa en aquesta línia. Així, als ja clàssics Cicle de Titelles i Trofeu
Vila de Gràcia de Teatre amateur, se sumen propostes com el cicle de
màgia o els tallers de màgia i circ. Trobareu més informació respecte
d’això en el capítol referent a les arts escèniques.

> ELS CASALS DE NADAL I ESTIU
Durant les vacances escolars de Nadal i d’estiu, els Lluïsos vam organitzar, novament, els casals infantils i juvenils.
El Nadal de 2007, la segona edició del casal de Nadal dels Lluïsos >
de Gràcia va rebre més de 60 participants. Per la seva banda, al llarg
de vuit setmanes, el Casal d’Estiu de 2008 va acollir 325 nens, que van
poder participar en múltiples activitats educatives i de lleure, en un
ambient de respecte i convivència. En una evolució creixent del nombre de places, el casal d’estiu del 2008 en va oferir 965.
Per primera vegada, els nens i nenes del Casal >
d’Estiu van participar en el concurs de guarniment
de balcons dins de la Festa Major de Gràcia. El treball realitzat en el balcó dels Lluïsos, que estava
ambientat en l’infern, va obtenir el premi al detall
artístic i el segon premi d’honor.

EVOLUCIÓ DE LES PLACES OCUPADES
EN LES DARRERES EDICIONS DEL CASAL
965
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100
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> FESTES INFANTILS

>

Al llarg del curs 2007-2008, més de 550 nens i
nenes van participar en 27 festes infantils a l’entorn de cinc eixos temàtics: la música de Furor, la
màgia del Bosc Encantat, les aventures dels
Pirates, els misteris dels Detectius i
el respecte pel medi ambient de la
nens i nenes
Guia Verda.

340
Petits

199

Mitjans

151

Grans

139

Gegants
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550

participants
en 27 festes
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a cultura popular catalana i les festes tradicionals estan presents en el calendari dels Lluïsos de Gràcia. L’entitat compta, a
més, amb tres seccions que basen la seva activitat en tradicions
de Catalunya, com són els diables, la colla de Sant Medir i el grup de
promoció de la sardana, l’Anella.

L

> LA COLLA DE SANT MEDIR
Per Sant Medir de 2008, la colla dels Lluïsos de Gràcia va sortir fusionada amb la colla l’Amistat, tot estrenant un nou nom: l’Amistat dels
Lluïsos de Gràcia. Un total de 42 persones –13 cavallistes i 29
romeus– van participar enguany de la celebració de Sant Medir en
aquesta nova colla dels Lluïsos.

4.110

kg
de caramels
llançats

13

42

cavallistes

participants

3

camions

> ELS MALSONS
DE LA VELLA
La colla de diables petits Els Malsons de La Vella, creada el maig de
2007, va arribar el passat curs al seu primer aniversari amb una trentena de socis i sòcies, d’edats compreses entre 6 i 17 anys.
Durant aquest primer any d’existència, la colla ha realitzat diferents
sortides i espectacles, entre les quals destaquen la de la Festa Major
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de Gràcia i la de les festes de la Mercè. També ha
participat en les trobades gracienques dels
Foguerons i en la inauguració del Tradicionàrius,
així com als correfocs de la Trobada de colles
infantils de la Coordinadora de diables, a la Festa
del Club Súper 3 i als tallers infantils de la festa
del Correllengua, promoguda per la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua).

> LA VELLA DE GRÀCIA
La colla de cultura popular amb més trajectòria dels Lluïsos de Gràcia,
la Vella de Gràcia va tornar a demostrar el seu gran dinamisme el passat curs, ja que va participar en nombroses festes i celebracions arreu
de Catalunya. Destaquem la seva participació en la Festa Major de >
Gràcia, la Festa Major de Castelldans, les festes de la Mercè, la diada
de Sant Medir i els Foguerons de la Vila de Gràcia.

> L’ANELLA
Amb una llarga trajectòria, l’Anella, grup promotor de la sardana, va
incorporar-se als Lluïsos com a nova secció de cultura popular a mitjans del curs. Cada dos mesos, el grup organitza una ballada de sardanes acompanyada d’un concert de cobla que dedica a diferents personalitats i entitats de l’àmbit social i cultural de la Vila de Gràcia.
Entre els mesos de gener i maig, l’Anella va organitzar un taller de
sardanes per a adults en el qual van participar 22 persones.

>

Les ballades de sardanes del curs van estar dedicades a
diferents personalitats, entitats i símbols de Gràcia:
- Joan Antoni Utcher
- Enric i Teresa, Geganters de Gràcia
- Castellers de Gràcia
- Tabalers de la colla de diables La Vella de Gràcia
- Centre Esportiu Europa
- Dia Mundial de la Sardana
- Trabucaires de Gràcia

> CALENDARI FESTIU DELS
LLUÏSOS
> SETEMBRE
11 DE SETEMBRE, DIADA DE CATALUNYA
Tradicional ofrena floral dels Lluïsos juntament amb les entitats gracienques al monument de Rafael de Casanova.

Cada
ballada ret
homenatge a
un personatge
destacat de la
Vila de Gràcia,

7

ballades
durant el curs
2007-2008
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FESTA DE LA MERCÈ
>
XIII MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE LA MERCÈ
Durant les festes de la Mercè de 2007 i en el marc de XIII Mostra
d’Associacions, els Lluïsos vam tenir un estand a la Plaça Catalunya
per donar a conèixer als ciutadans les activitats que realitzem.
27
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> DESEMBRE
NADAL
El programa de Nadal dels Lluïsos proposava nombroses activitats,
principalment destinades a un públic familiar, com sessions de teatre
i cinema infantil, contacontes i titelles.
<

Un any més, es va celebrar el Concert de Nadal a càrrec de les
corals de l’entitat, en aquesta ocasió del Virolet i Sinera, a la Capella
de la Salle de Gràcia. Durant l’acte es van recollir diners, que es van
destinar a La Marató de TV3.
Com és tradicional, l’esplai GMM i l’Agrupament Escolta van realitzar un cau de Nadal i la Vella de Gràcia va organitzar la revetlla per
Cap d’any.
El calendari de Nadal dels Lluïsos també incloïa una sessió
d’Objectiu Freedònia, dos concerts més de cant coral i una festa dels
membres de GFT Sotacabina, entre d’altres.

> GENER
FOGUERONS
El 27 de gener es va celebrar la festa mallorquina
dels Foguerons a la plaça
del Nord amb el tradicional
sopar popular a base de
sobrassada i botifarra de
l’illa.

> MARÇ
SARDINADA
Els Lluïsos vam celebrar la
Sardinada el Dimecres de
Cendra fent sardines al caliu i
oferint-les a tothom que passés per la plaça del Nord.
< SANT MEDIR
Després de la recuperació de la colla de Sant Medir dels Lluïsos, el
passat 2007, l’entitat va celebrar novament aquesta festivitat i van
estrenar l’Amistat dels Lluïsos de Gràcia.

> ABRIL
SANT JORDI
Per celebrar la Diada de Sant Jordi, el passat 23
d’abril, els Lluïsos vam instal·lar una parada de
< venda de roses i llibres de temàtica gracienca al
Passeig de Sant Joan, on també hi va haver una
ballada de sardanes a càrrec de l’Anella. El
mateix dia, l’entitat va inaugurar l’exposició “Una
literatura pròpia”, que presentava autors literaris
de la Vila de Gràcia.
Finalment, el concert que organitza l’entitat en
motiu d’aquesta festa va estar protagonitzat per
la coral la Fuga i l’Orquestra Vila de Gràcia es va
celebrar el 25 d’abril a la parròquia de Sant Joan
de Gràcia.
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> JUNY
SANT LLUÍS, LA FESTA MAJOR DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA
Els Lluïsos van viure, una vegada més, la festivitat de Sant Lluís amb
una variada programació que s’estenia al llarg del mes de juny.
La presentació de l’itinerari per la Vila de Gràcia del Camí, a càrrec
de l’associació PAS-Amics del Camí va donar el
tret de sortida a la festa major de l’entitat. Tot un
seguit d’activitats, com l’exposició “L’altre Sant
Medir”, el II Concurs del joc de la Botifarra o les
estrenes teatrals de Somsal i Sotacabina, van
mantenir l’ambient participatiu de la celebració.
Com cada any, la secció Bàsquet va celebrar la
XIV edició de les 12 hores de Bàsquet, i Tenis
Taula va organitzar el Torneig Social.
El diumenge 15 de juny es va celebrar la Festa
de Sant Lluís amb el tradicional concert de les
corals dels Lluïsos, que enguany va tenir lloc a
l’Escola Pia. Després, la Plaça del Nord es va
convertir en l’escenari de la festa, i va acollir
prop de 200 socis i sòcies que van gaudir d’una
>
gran fideuà.
El programa de les Festes es va tancar amb una sessió d’Objectiu
Freedònia, la 39a ballada de sardanes de l’Anella i una revetlla la nit
de Sant Joan.

> AGOST
LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA
Dins del programa festiu de la Festa Major de
Gràcia, la Vella de Gràcia i els Malsons de la Vella
van participar en les matinades i cercaviles del
dia 15 d’agost, així com en el correfoc de fi de
festa del dia 21. De la mateixa manera, la Diada
de les Colles de Cultura de Gràcia del 17 d’agost
va comptar també amb la participació de les
colles de diables dels Lluïsos.
Durant la Festa Major de Gràcia, la plaça
Joanic es van convertir en espai de la intercultu- >
ralitat i els Lluïsos hi vam tenir una carpa durant
els dies 16, 17 i 18 d’agost per explicar els projectes que duem a terme en aquesta línia.
Per primera vegada, els nens i nenes del casal
d’estiu dels Lluïsos van participar en el concurs >
de guarniment de balcons i portalades que organitza la Federació Festa Major. El guarniment, de
títol L’infern, va aconseguir dos guardons en aquest certamen: el premi
al detall artístic i el segon premi Trobareu més
informació al
d’honor.
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respecte al capítol “Relacions
Institucionals”
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xposicions, grups de diàleg, tertúlies, xerrades, cicles de cinema.. són algunes mostres d’altres iniciatives que duem a terme
els Lluïsos de Gràcia. En aquest apartat, que recull diferents
manifestacions de la cultura i el lleure, s’engloben activitats tan variades com les esmentades anteriorment i les organitzades per les seccions de Fotografia i Catequesi d’adults.

E

> FOTOGRAFIA
El passat curs, la secció de
fotografia va organitzar una
xerrada amb Mariona Òliva,
directora d’Art del Lonely
Planet Magazine, sobre el
procés d’elaboració d’aquesta revista. Durant la sessió es
van treballar especialment els criteris de selecció de les fotografies,
la manipulació de les imatges i la maquetació de la revista.

> CATEQUESI PER A ADULTS
Com cada curs, la secció de Catequesi va assistir a un curs que organitza el Cercle d’Estudis Francesc Eiximenis, i que en aquesta ocasió
girava a l’entorn de les principals religions i tendències espirituals
actuals. Destaquem també la trobada de la secció amb un grup interconfessional de Manresa, amb el qual va celebrar una sessió de reflexió sobre el paper de l’Església els darrers anys.

> LA GRÀCIA DE LES TERTÚLIES
L’única tertúlia realitzada durant el curs en el marc “La Gràcia de les
Tertúlies”, va celebrar-se el mes d’octubre i va tenir com a convidat el
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel
Tresserras, amb el qual vam parlar sobre l’associacionisme i les polítiques culturals.
La sobtada mort de l’Albert Musons, exconseller de cultura del
Districte de Gràcia i principal promotor de les tertúlies, va aturar el
ritme de realització d’aquestes.

Signatura del
conseller
Tresserras al
Llibre d’Honor
dels Lluïsos
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> MÉS CULTURA...
Per altra banda, el mes de novembre, els Lluïsos vam organitzar un
cicle de projeccions de pel·lícules guanyadores d’antigues edicions
dels Zoom Igualada, un festival europeu de telefilms que celebra >
anualment l’Ateneu Igualadí. Es van projectar quatre pel·lícules en
versió original i subtitulades en català.

> LES EXPOSICIONS
REALITZADES
> EL CARRER: 100 NÚMEROS, 15 ANYS
Exposició de les portades dels 100 números de la revista El
Carrer. Organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona amb motiu dels 15 anys de la publicació.
> DEU ANYS FENT COLLA
Exposició fotogràfica del desè aniversari dels Castellers de la
Vila de Gràcia
> “EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 1957-2007.
ANIVERSARI DE L’AGRUPAMENT”
Repàs fotogràfic dels actes de celebració del 50è aniversari de
l’Agrupament Escolta, celebrat l’any 2007
Durant el curs que tracta aquesta memòria, els
Lluïsos hem realitzat dues exposicions dedicades
a la cultura i a les tradicions de la Vila de Gràcia.
Per Sant Jordi, l’entitat va voler retre un homenatge als escriptors graciencs amb una exposició
que duia per nom “Una literatura pròpia” i que >
recollia la biografies i les obres de temàtica gracienca de vint-i-dos autors. Aquests eren l’Albert
Musons, l’Albert Balanzà, la Carme Segura, l’Eloi
Babiano, l’Elsa Castellà, l’Esteve Camps, el
Francesc Minyana, el Gerard Maristany, el Joan
Esteve i Blasi, el Joan Lafarga, el Joan Rosquellas, el Jordi Albertí, la Josefina Altés, el Josep Maria Contel, el Lluc Berga, Mossèn Manel
Tort, la Mireia Carbó, la Rosa Maria Torrent, la
Sara Nadal, el Vicens Sanclemente i el Xavier
Corbera.
El mes de juny i després d’haver participat en
la festa de Sant Medir per segon any consecutiu
amb la reconstituïda colla dels Lluïsos, l’entitat
va presentar una exposició fotogràfica basada en
aquesta celebració. “L’altre Sant Medir” oferia >
una visió original i inèdita d’aquesta festa a través de fotografies realitzades per alumnes de la
Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona, coordinats pel professor Claudi
Carreras.
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a tolerància, el respecte i la convivència són valors essencials
en la tasca cívica que desenvolupem els Lluïsos de Gràcia.
L’entitat també treballa per fer de la multiculturalitat una realitat del seu dia a dia, en què les persones de diferents orígens i cultures puguin conviure i aprendre mútuament.

L

> LA SOLIDARITAT
Els Lluïsos fomentem la solidaritat posant en marxa iniciatives pròpies o adherint-nos a altres ja existents. Durant el curs 2007-2008,
s’han dut a terme les següents accions solidàries:

> BEQUES PER A IMMIGRANTS
Gràcies al premi concedit per la Fundació Caixa
Sabadell, els Lluïsos vam obrir un programa de beques
dirigit a infants i joves immigrants amb la finalitat de
donar a conèixer el fet associatiu. Un total de nou infants
i un adult, procedents d’Argentina, Brasil, Colòmbia,
Cuba, Líban i Nicaragua es van beneficiar d’aquestes
beques.

> FAMÍLIES HOSPITALÀRIES
PER A IMMIGRANTS
Es tracta d’un projecte d’aparellament de famílies immigrades amb
autòctones a través de realitats quotidianes. L’objectiu de la iniciativa,
gestionada per l’associació Salut i Família, és crear una xarxa de
famílies que donin suport a altres de nouvingudes en el procés d’adaptació, a través del diàleg i l’amistat.
Des de l’abril de
2008 els Lluïsos
som una entitat referent d’aquest projecte a la ciutat de
Barcelona; funcionem d’enllaç entre
famílies autòctones i
immigrades. Aproximadament deu famílies de l’entitat van participar
en el projecte durant el curs 2007-2008.
Els Lluïsos també vam acollir, el mes de maig, la primera jornada de
formació per a les famílies autòctones.

> BANC DEL TEMPS DE GRÀCIA
El Banc del Temps de Gràcia, un dels projectes solidaris amb més renom
de la Vila, té des del passat mes d’abril la seu als Lluïsos. La iniciativa
pretén promoure intercanvis de temps entre veïns. També fomenta els
espais de trobada entre persones, estimulant la confiança i ajuda
mútues.
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El passat mes de juny es va signar l’acord de col·laboració del Banc >
del Temps de Gràcia als Lluïsos en un acte al qual van assistir el segon
tinent d’alcalde, Francesc Gomà, el regidor del districte de Gràcia,
Guillem Espriu, la directora general de Salut i Família, Elvia Méndez,
i la coordinadora dels Bancs del Temps, Josefina Altés.
En finalitzar el curs que recull aquesta memòria, el Banc del Temps
de Gràcia comptava amb més de dos-cents usuaris.

102

> BEQUES ALS INFANTS SAHARAUIS
També, com cada any, els Lluïsos de Gràcia, juntament amb
l’associació Amics del poble Saharaui, vam oferir beques a
infants refugiats perquè participessin en el Casal d’estiu.
L’edició 2008 del Casal va comptar amb onze infants becats.

11

infants
becats

> MULTICULTURALITAT
El coneixement d’altres realitats culturals i el
foment de la convivència entre persones d’orígens diferents està en la base del Festival
Cultures del Món, que els Lluïsos organitzem
cada any.
L’edició 2007 del festival va estar dedicada al
Senegal, país al qual es va destinar la campanya
de solidaritat dels Lluïsos de l’any 2006. L’entitat
va fer donació aleshores de 2.300 €, que van servir per ampliar un centre d’educació al barri Sam
Sam de Dakar.
Al llarg de tres mesos, els Lluïsos i l’Associació
Catalana de Residents Senegalesos (ACRS) vam treballar conjuntament per oferir un programa d’activitats que fomentés
la convivència mútua i el coneixement de la cultura senegalesa.

> TORNEIG DE FUTBOL SALA
20 d’octubre
Participació dels equips de
l’ACRS, dels Mossos
d’Esquadra i dels Lluïsos.
> CICLE DE CINEMA
SENEGALÈS
Del 20 d’oct. a l’1 de des.
Projecció de tres pel·lícules
realitzades al Senegal.
> EXPOSICIÓ DE PINTURA
Del 17 al 30 de novembre
Quadres de l’artista senegalès Makha Dio.

> DIADA SENEGALESA
17 de novembre
Jornada festiva que va incloure
activitats diverses, com desfilada de moda africana,
música amb tabals i
sopar de germanor
amb productes típics
del Senegal.
> FESTA INFANTIL
1 de desembre
Conta contes i
tallers diversos.

Banc
del temps:
hores
d’intercanvi
nous socis i sòcies
total de socis
i sòcies

43
223
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ls Lluïsos de Gràcia treballem per establir entre els nostres
socis i sòcies pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi
ambient. Amb la finalitat de complir els objectius establerts per
l’Agenda 21, al llarg del curs 2007-2008, el servei d’atenció al públic
i el personal dels Lluïsos de Gràcia hem dut a terme les següents iniciatives sostenibles, algunes de les quals ja es van realitzar
en cursos anteriors:

E

• Utilització de paper 100% reciclat
i blanquejat sense
clor
• Aprofitament del
paper parcialment
utilitzat
• Enviament de l’Alerta i informació als
socis i sòcies a través del correu electrònic
• Recollida selectiva de residus
• Reducció del nombre de fotocòpies generades a Secretaria
• Recollida i enviament de residus especials al Punt verd
• Ús de plats i gots reutilitzables en les festes
• Ambientalització de les activitats
• Tancament d’aparells electrònics un cop se n’ha fet ús

> LA VERDINADA: UNA SETMANA
DEDICADA A L’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Cada any, el mes de març, els Lluïsos, juntament amb Tarpuna
Iniciatives Sostenibles, organitzem una calçotada urbana amb l’objectiu de transmetre valors de sostenibilitat als participants. La gran acollida que ha experimentat aquest projecte en les darreres edicions ens
va motivar a ampliar aquesta jornada ambiental a una setmana de
sensibilització, la Verdinada, que es va celebrar per primera vegada
durant el curs 2007-2008. La setmana va finalitzar amb la celebració
de la IV Calçotada urbana, que va aprofundir en la difusió de l’horticultura urbana i en la transmissió dels valors de sostenibilitat entre la
ciutadania, mitjançant l’organització de diversos tallers.
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Tarpuna Iniciatives Sostenibles i Acció Catacrac van col·laborar
amb els Lluïsos en l’organització de les activitats incloses en aquesta
setmana.
La Verdinada va constar de diferents accions encaminades a poten- >
ciar el respecte al medi ambient i fomentar la participació dels socis i
sòcies dels Lluïsos, que podien fer extensibles les seves pràctiques
sostenibles.

• Consell del dia: Durant set dies, es van anar
exposant diversos consells per racionalitzar els
recursos naturals i fer més sostenibles les nostres pràctiques quotidianes.
• Plafó dels bons usos. A l’espai d’exposicions es
van penjar plafons dels bons usos en cinc matèries: residus, aigua, energia, mobilitat i d’altres,
obert a la participació i aportacions dels socis i
sòcies.
• Xerrades sobre qüestions ambientals: “Conservar la
biodiversitat cultivada” i “Compostatge al jardí i al
balcó”.
• Projecció de la pel·lícula “Baraka”.
• Tarda infantil, amb contes i tallers sobre les tres R, a
càrrec de Vivim del Cuento.
• IV Calçotada urbana. Es van emprar plats i gots reutilitzables donats pel Districte de Gràcia i es va fer recollida selectiva dels residus.
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> HORT URBÀ

36

< També hem continuat amb el manteniment de l’hort urbà al terrat de
l’entitat. Un total de cinc persones van participar el darrer curs en
aquesta activitat d’educació i sensibilització ambiental pensada per a
un públic familiar, i que es desenvolupa en un entorn urbà.

> FESTES AMBIENTALMENT
SOSTENIBLES
La celebració de festes i dinars populars és habitual en el calendari
dels Lluïsos de Gràcia. L’entitat projecta unes festes responsables amb
el medi ambient, en les quals s’utilitzen estris reutilitzables i es fa
recollida selectiva de residus. L’Agència Catalana de Residus va subvencionar el projecte d’ambientació de les festes de Sant Lluís del
2008 i va oferir plats, gots i coberts reutilitzables.

> FOMENT DEL RESPECTE PEL MEDI
AMBIENT
< En el nostre treball per fomentar les pràctiques sostenibles amb el
medi ambient, els Lluïsos hem participat en els consells de sostenibilitat i medi ambient del Districte de Gràcia i hem mantingut reunions
amb el regidor de medi ambient per tractar dels
projectes mediambientals de l’entitat.
Així mateix, hem fet difusió de pràctiques sostenibles entre els socis i sòcies a través de diferents
accions, com la publicació d’un article amb consells
ambientals a la revista Des del Nord o la posada en
marxa de campanyes de sensibilització. En aquesta
línia, el passat curs vam engegar la campanya
Apaguem les llums del lavabo, que consistia a conscienciar els socis i sòcies sobre la importància d’estalviar energia a través de la col·locació de cartells.

151

pel·lícules en
català en format
DVD per a infants
i adults

a promoció de la llengua catalana és un dels objectius essencials de l’entitat. Per aquest motiu, els Lluïsos fomentem el seu
ús com a llengua vehicular i donem suport a d’altres iniciatives
externes que tenen aquest mateix objectiu.

L

> EL CATALÀ: LA
LLENGUA DELS
LLUÏSOS DE
GRÀCIA
La llengua catalana és l’emprada
per a la difusió de totes les activitats
de l’entitat, tant en la publicitat
impresa i audiovisual com en les
publicacions pròpies, la revista trimestral Des del Nord, la memòria
d’activitats i altres edicions.
Totes les activitats de l’entitat es desenvolupen en català, que és també
la llengua vehicular de les seccions i dels serveis d’atenció i informació.
Com a entitat que també fomenta la integració dels nouvinguts, els
Lluïsos defensem l’ús del català com a eina que afavoreix l’adaptació
d’aquestes persones. Així mateix, la relació amb les empreses proveïdores de béns i serveis també es fa en català.

> EL JOC DE CARTES: FOMENTAR EL
CATALÀ EN EL TEMPS DE LLEURE
A finals del 2007, els Lluïsos vam elaborar un
joc de cartes que pretenia potenciar l’ús i el Trobareu més
informació al
coneixement de la nostra llengua en el temps
respecte
al capíde lleure. Aquesta original iniciativa va rebre
tol
“Relacions
el passat mes d’abril el Premi Vila de Gràcia
per a la millor iniciativa o acció en defensa de Institucionals”
les llibertats nacionals de Catalunya i la divulgació o promoció de la llengua catalana.

> ADHESIONS
Pel que fa a les adhesions a iniciatives alienes, els Lluïsos hem continuat, durant el passat curs, amb la campanya “Què faig si...? promoguda per la Plataforma per la Llengua. A través de pòsters, postals i
un apartat a la revista Des del Nord, s’han ofert consells i suggeriments als catalanoparlants.
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De la mateixa manera, hem renovat el nostre suport al projecte de
Voluntariat per la llengua del Consorci per la Normalització Lingüística.
I a finals del curs, ens vam adherir als grups Xerrem, una iniciativa
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua que proposa parelles de diàleg entre catalanoparlants i aprenents de català.
37
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través d’excursions, sortides, campaments i visites, les seccions
dels Lluïsos de Gràcia porten la seva activitat arreu de
Catalunya i a punts de l’Estat espanyol i d’Europa.

A

Si bé algunes seccions com l’Agrupament Escolta, l’esplai GMM o el
grup d’excursions Xino-xano basen la seva activitat en les excursions
i sortides, gairebé totes les seccions de l’entitat han visitat diferents
indrets al llarg del curs de què tractem. És el cas de les corals, les
seccions esportives i la colla de diables La Vella de Gràcia.

A través dels mapes que presentem tot seguit, descobrireu per on
ens hem mogut els Lluïsos aquest curs.

>ENS HEM MOGUT PER...
PAÏSOS CATALANS

Matarranya
FRANJA DE
PONENT

ANDORRA

B

F

C

ESPANYA

Ainsa
OSCA

Campo
OSCA

Obarra
OSCA

N

N

N

Picos
d’Europa
ASTÚRIES
A
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Val d’Aran
A

A

Els Lluïsos
s’han mogut per
comarques
catalanes.

T GFT

X Xino Xano

A Agrupament

V El Virolet

N Vent del Nord

C Cantiga

S Sotacabina

E Casal d’estiu

M Els Malsons

B Bàsquet

LL La Vella de Gràcia

Pallars
Sobirà

Alta
Ribagorça

23

G GMM

F La Fuga

La Cerdanya
Ripollès
G X
G
A

Alt Urgell

Els Lluïsos
s’han mogut
per

A X

Pallars Jussà

Noguera
LL
Segarra

Urgell
X
LL

Conca
de Barberà

Garrigues

X
Alt
Camp

Priorat
X
Terra Alta

Baix
Camp

Tarragonès

A

A

GARROTXA
Sant Aniol de Finestres
Sant Iscle de Colltort

Baix Ebre

BAIX EMPORDÀ
Palamós

Montsià

ALT EMPORDÀ
Boadella i les Escaules
Maçanet de Cabrenys
Roses
ALT PENEDÈS
Vilafranca del Penedès
ANOIA
Argençola
Capellades
Pujalt
BAGES
La Sèquia de Manresa
Manresa
Sallent

Baix
Empordà

Selva

G

PALLARS SOBIRÀ
Aurós
La Guingueta d’Aneu

A

C

Gironès

A C

Ribera
d’Ebre

BAIX EBRE
Tortosa

G

A X E G
B A
Vallès
Oriental
G
S
G
A
A Anoia
G MaresmeG
A
N
LL X E
A
LL
M
Vallès
E T
Occidental F G A
E
G
G A
S M V
Alt
G
G
Penedès
Baix F C Barcelonès
Llobregat
G
E
N
Garraf
N
V Baix
Penedès
G

LL

Pla
d’Urgell

Bages
X N

C

Pla de
l’estany

Osona
C

poblacions

Segrià

G A

X

Solsonès

Alt Empordà
G

Garrotxa
G
G

Berguedà
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A

A

BAIX LLOBREGAT
Gavà
El Papiol
Sant Feliu de Llobregat
Viladecans

GIRONÈS
Girona
Sant Martí de Llèmena
LES GARRIGUES
Castelldans
Sant Miquel de la Tosca

BARCELONÈS
Badalona
Cornellà
L’Hospitalet de Llobregat
Vallvidrera

MARESME
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Caldes d’Estrac
Montgat
Pineda de Mar
Premià de Mar
Sant Andreu de Llavaneres
Tiana
Vilassar de Dalt

BERGUEDÀ
Vallcebre

NOGUERA
Àger

CONCA DE BARBERÀ
Vallespinosa

OSONA
Brull
Cantonigrós
Centelles
Els Munts
Vic

BAIX PENEDÈS
El Vendrell

GARRAF
Vilanova i la Geltrú

PRIORAT
Montsant
RIPOLLÈS
Bruguera
Camprodon
Sant Joan de les Abadesses
Serra Cavallera
Vallfogona de Ripollès
TERRA ALTA
Ports de Besseit
VALLÈS OCCIDENTAL
La Floresta
Matadepera
Rubí
Sabadell
Sant Llorenç del Munt
Terrassa
VALLÈS ORIENTAL
Cardedeu
Castellterçol
Granollers
Gualba
Llinars del Vallès
Montseny
Sant Celoni
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Palautordera
Vallgorguina
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a formació dels infants i joves en el seu temps de lleure constitueix una de les raons de ser dels Lluïsos de Gràcia. Per aquest
motiu, treballem per a garantir una formació
adient per als dirigents de les diferents seccions,
responsables de la transmissió de valors i de
S’han realitzat
l’educació dels infants en el lleure.

L

38

> L’IDEARI PEDAGÒGIC
DELS LLUÏSOS

cursos de formació
per a dirigents

A finals del curs 2006-2007 es va presentar el Projecte Educatiu dels
Lluïsos (PELL), amb l’objectiu d’establir una eina que ens permeti
conèixer la realitat pedagògica de l’entitat.
El primer pas establert per aquest projecte era la creació d’un ideari de l’entitat en matèria pedagògica, que recollís els valors formatius
i pedagògics comuns a totes les seccions de l’entitat. Durant el curs
passat, i a partir de les aportacions i propostes de les seccions de l’entitat, sorgides en les diferents Juntes de Seccions, s’ha treballat
aquest document, que en el moment de redacció de la memòria 20072008, resta per finalitzar.

> PARTICIPACIÓ EN ELS PLANS
EDUCATIUS DE L’ENTORN
Els Lluïsos participem activament en el desenvolupament del
Plans Educatius de l’Entorn
(PEE) de la vila de Gràcia, que
tenen l’objectiu d’acostar els
infants a l’entorn que els envolta.
D’aquesta manera, els tallers que
ofereix l’entitat reserven un nombre de places per a aquells
infants que hi vulguin participar.

40
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> PARTICIPACIÓ EN ELS PROJECTES
EDUCATIUS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA
El Departament d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona disposa de
dues línies d’actuació destinades a potenciar una educació en xarxa i
equilibrar de forma pedagògica les propostes educatives que fan les
entitats als alumnes de les escoles de Barcelona: el Projecte Educatiu
de Ciutat (PEC) i el Consell de Coordinació Pedagògica (CCP). Acollintse a aquestes línies, els Lluïsos vam presentar “Els Malsons de La
Vella: una colla de diables petits” al programa d’activitats populars. >
Durant el curs passat, una escola va participar en aquest taller.

> FOMENT DE LA FORMACIÓ
DELS DIRIGENTS
Durant el curs 2007-2008 vam destinar una part del pressupost a subvencionar cursos de formació per als dirigents de l’entitat, segons les
diferents necessitats de cada secció. També es van promoure cursos
per als treballadors de l’entitat amb l’objectiu de millorar els seus
coneixements tècnics.
14
14
12

11
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7

Secretaria

2

1

Malsons de la Vella

4

GMM

6

5

Bàsquet

8

Agrupament Escolta

10

0
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ls Lluïsos treballem per oferir nous serveis als nostres socis,
sobretot en l’àmbit dels equipaments culturals. Aquestes són les
novetats que hem presentat durant el curs 2007-08:

E

SERVEIS ALS LLUÏSOS
> Servei de préstec de DVD’s infantils i d’adults en català: La videoteca s’ha incrementat fins a assolir els 140 títols.
> Renovació del mobiliari de la sala de seccions.

SERVEIS EXTERNS
> 6 nous establiments culturals i comerços s’han adherit a la campanya de descomptes i avantatges per als socis i sòcies.
> Fundemi IQS va oferir una beca de gratuïtat per als socis i sòcies
en la inscripció als Cicles de Formació Superior.

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

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,...
42
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2. SERVEIS A LES SECCIONS

3. SERVEIS I AVANTATGES EXTERNS
DESCOMPTES I AVANTATGES EN 84 BOTIGUES O ESTABLIMENTS
CULTURALS.

13

13

Museus, art i
espectacles

Esports

4

19

Farmàcies i
òptiques

1

Restaurants

Llar

1

Botigues
d’animals

1

Informàtica

3

Perruqueries i
centres d’estètica i rehabilitació

11

Altres

5

Llibreries,
papereries i
impremta

17

Roba i
complements

84

botigues o
establiments
culturals.

AVANTATGES, DESCOMPTES I PROMOCIONS EN LES ACTIVITATS DE LES ENTITATS QUE CONFORMEN AL G6, COL·LECTIU D’ENTITATS CULTURALS I HISTÒRIQUES DE LA VILA DE GRÀCIA:
> Federació de Colles de Sant Medir
> Cercle Catòlic de Gràcia
> Centre Moral Instructiu de Gràcia
> Fundació Orfeó Gracienc
> Federació de la Festa Major de Gràcia
I a les entitats adherides al G-6 :
> Club d’Escacs els Tres Peons
> Casal Corpus Teatre
> Esbart Lluís Millet
> ACR Germanor de Jubilitats Casal Siracusa
> Grup de Teatre Disbauxa
> Club de Bàsquet Pedagògium
> Unió Gracienca d’Escacs

MEMÒRIA | CURS 2007-08 LLUÏSOS DE GRÀCIA

SERVEIS A LA SECRETARIA DELS LLUÏSOS
> Gestió de la correspondència
> Control d’altes i baixes dels socis i sòcies
> Comptabilitat de les seccions
> Servei de correcció lingüística
> Cursos de formació

Els serveis als socis i sòcies | 06

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

Novetat
del curs:
descomptes en les
activitats que
organitzen els
Lluïsos d’Horta
43
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La reforma de l’edifici
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Es preveu
que la reforma
de l’entitat es
completarà l’any

2015

44

n cop presentada la primera proposta del projecte de reforma i
adequació dels Lluïsos, el mes de juny de 2007, en un acte presidit per l’aleshores conseller de Governació i Administracions
Públiques, Joan Puigcercós, els Lluïsos vam iniciar el curs 2007-2008
amb el repte de traslladar al projecte presentat les nostres necessitats
d’espai i d’utilització i recuperar l’edifici del carrer Verntallat. La recuperació d’aquest edifici permetrà oferir un accés alternatiu als Lluïsos
i continuar amb l’activitat mentre es desenvolupin les obres.

U

Aquest procés requereix tenir un coneixement profund de les activitats que es desenvolupen als Lluïsos. L’espai que utilitzem, la quantitat
de gent que hi participa i el material i equipament necessaris per a
cadascuna de les activitats són factors que intervindran en la proposta
definitiva. Per aquest motiu, la Comissió d’Obres va plantejar la redacció del projecte des de dins de l’entitat i va posar l’èmfasi a donar a
conèixer la personalitat dels Lluïsos als tècnics encarregats de dissenyar els nous espais. Aquesta tasca la van desenvolupar al llarg del curs
dos membres de la Comissió d’Obres, la Cristina Dorado i en Víctor Valls.

La reforma inclou també l’accessibilitat i la seguretat, conceptes de
metodologia de la construcció, estructurals i de respecte amb l’entorn
del barri.
La redacció del projecte ens va portar a dissenyar la planificació de
l’obra i a formular una proposta en el temps, tant del procés constructiu i de les seves fases, com d’un pla de finançament que permetés realitzar els treballs amb èxit. Es preveu que la reforma es completarà l’any 2015, coincidint amb el 165è aniversari de l’entitat.
La importància del projecte i la previsió de la seva llarga durada en
el temps, ha portat a la creació d’una imatge que reculli l’esperit d’aquesta reforma integral. El logotip creat inclou les tres grans àrees
d’activitat que desenvolupem els Lluïsos, cultura, lleure i esport, i les
inscriu en una forma irregular que representa el perímetre dels nostres edificis. Amb l’eslògan “2015. Il·lusiona’t”, la imatge pretén
engrescar tothom que estigui vinculat a l’entitat en aquest nou repte.
El treball dut a terme es va mostrar el mes de juliol del 2008, en la
presentació del projecte al Regidor del Districte de Gràcia, Guillem
Espriu. Paral·lelament, el departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ens va atorgar una subvenció pels honoraris dels tècnics de la UPC per tal que
puguin dimensionar l’actuació estructural de l’edifici del carrer
Verntallat i de fer un projecte ajustat a les necessitats normatives de
protecció contra el foc.
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Finalment, dins d’aquest curs, es va fer arribar al Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona el projecte de reforma amb
l’objectiu de començar a treballar el proper curs en la preparació del
pla especial que requereix una actuació com aquesta. També s’han
començat a establir els primers contactes per aconseguir el finançament necessari que permetrà iniciar les obres segons la planificació.

més

cultura
lleure
esport
2015
il·lusiona’t!

> EL MANTENIMENT DE L’EDIFICI

> PRINCIPALS ACTUACIONS
>
> GIMNÀS
S’ha realitzat la reforma total de la sala esportiva i s’ha renovat la
instal·lació elèctrica i d’il·luminació, fet que ha comportat la instal·lació de 6 nous focus laterals i 6 centrals amb una nova estructura d’alumini. També s’ha col·locat un nou paviment sintètic i s’ha
pintat de nou tota la sala. Aquesta reforma ha comportat l’enderroc
del magatzem dels fons i la construcció d’un nou magatzem al pati.

> TEATRE
S’ha reformat tota la instal·lació elèctrica i s’ha renovat la pinta, els
ponts i els carrils. Amb aquesta intervenció, s’ha substituït tota l’estructura de fusta i s’ha passat tot el control de dimmers a la part
posterior de l’escenari. També s’ha pintat el frontal de la caixa escènica i tot el seu interior.
> MOBILIARI
S’han instal·lat nous armaris a la sala 3, al magatzem de
l’Agrupament i a la sala 18, que funciona com a magatzem per a La
Vella i Els Malsons.
>
> PISTA DE BÀSQUET
S’han instal·lat 6 nous focus a la part central de la pista per millorar-ne la il·luminació, que havia quedat escassa després de la
col·locació del nou paviment.

> SECRETARIA
S’han canviat els aparells d’aire condicionat.
6

> SALA 16
S’ha condicionat la sala com a despatx del Banc del Temps i també
per a oferir un millor servei a les seccions i als usuaris.

> ACTUACIONS PERIÒDIQUES DE MANTENIMENT

telèfon i
xarxa
informàtica

16
fontaneria

40
manteniment
general

Al llarg del curs s’ha realitzat un total de 94 intervencions que es >
reparteixen de la següent manera:
També s’han realitzat tasques de manteniment anual com la revisió
de les plaques solars i instal·lació d’aigua calenta, aire condicionat,
desinfecció, extintors, centraleta telefònica, alarma i xarxa informàtica.
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Durant el curs, s’han realitzat diferents actuacions de manteniment als
espais de l’edifici, que han permès millorar les condicions d’aquests
espais i continuar desenvolupant l’activitat dels Lluïsos.

25
electricitat

7
fusteria
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a creació de nous i millors canals de comunicació amb els socis
i sòcies, les entitats i institucions i els mitjans de comunicació
ha estat un dels objectius dels Lluïsos durant el curs en l’àmbit
de la comunicació. També ho ha estat la consolidació de la marca de
l’entitat en la publicitat impresa, en els diferents productes de marxandatge i en els actes celebrats.

L

> COMUNICACIÓ IMPRESA
> REDISSENY DEL DES DEL NORD
Una de les noves iniciatives duta a terme
durant el curs 2007-2008 ha estat el
redisseny de la revista trimestral de l’entitat, el Des del Nord, que ha afectat tant
la part gràfica com els seus continguts i
estructura.
Aquest canvi, que es va produir el
passat mes de febrer, amb el número 45
de la revista, responia a les demandes
dels socis i sòcies i a una voluntat d’oferir una publicació amb continguts generals que resultés interessant
per a un públic més ampli.
Amb un disseny clar i racional, els continguts del nou Des del Nord
s’estructuren en dues parts: una de més extensa que inclou reportatges, entrevistes i articles d’interès general referents a la vila de Gràcia
i una segona part amb informació referent a la
pròpia entitat. La crònica del que ha passat a
la vila, reportatges sobre temes com l’educació i el mercat immobiliari a Gràcia, opinions
polítiques sobre diferents qüestions d’actualitat i entrevistes a personatges diversos, són
alguns dels continguts que proposa aquesta
renovada publicació. Els projectes que duem
a terme els Lluïsos i l’activitat de les nostres
seccions també troba un espai a la revista,
en el qual els socis i sòcies col·laboren
escrivint els articles.

> COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
> MEMÒRIA VISUAL DEL CURS 2007-2008
Les imatges més representatives del curs 2007-2008, que inclouen les
activitats i els projectes realitzats durant aquest període, es van recollir en la memòria visual del curs en un DVD que es va reparteix entre
els socis i sòcies de l’entitat.

La pàgina
web dels Lluïsos
va registrar

20.000

46

visites durant el
curs 2007-2008

> PÀGINA WEB
La pàgina web de l’entitat, www.lluisosdegracia.cat, ha esdevingut
una plataforma de difusió de les activitats que duem a terme.
L’actualització diària dels continguts i els diferents espais, que
inclouen tots els àmbits d’activitat dels Lluïsos, permeten als socis i
sòcies estar informats de l’actualitat de l’entitat.
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> BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
Quinzenalment, des de l’Àrea de comunicació s’ha enviat un butlletí
virtual amb les informacions més destacades del període, per tal d’informar els més de 1.000 inscrits de les activitats més properes.

> ALERTA ELECTRÒNICA
L’Alerta electrònica és un calendari mensual amb la programació dels
Lluïsos, que hem enviat al llarg del curs als socis i sòcies de l’entitat.

Per celebrar la Diada de Sant Jordi, el Lluïset es va materialitzar en >
una figureta que es va regalar als autors graciencs que van participar en la parada de llibres i roses que els Lluïsos vam tenir
Trobareu més
al Passeig de Sant Joan. Durant aquesta celebració es va
informació al
regalar als infants un pinta-pinta o làmina per pintar en què respecte al capíel Lluïset representava la llegenda de Sant Jordi.
tol “Relacions

Institucionals”

Aquest símbol també va ser la imatge del joc de cartes en
català que vam crear a finals del 2007. Els tradicionals pals de la
baralla espanyola (copes, ors, espases i bastos) es van adaptar a la
figura del Lluïset en aquest joc que va obtenir un Premi Vila de Gràcia.

> IMATGE DELS ACTES
Amb l’objectiu de reforçar la imatge corporativa dels Lluïsos en les
activitats i esdeveniments que organitzem, es van crear diferents
suports mòbils amb un disseny identificatiu de l’acte en particular, que >
responia també al disseny de la publicitat. Així, el concert de Nadal o
de Sant Lluís, la Verdinada o... van tenir una imatge pròpia a partir
d’aquest suport.

> ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El ressò de l’activitat dels Lluïsos en els mitjans de comunicació, en
especial els graciencs, ha estat sempre essencial per a la difusió dels
nostres projectes. Mitjans locals com L’Independent de Gràcia i Ràdio
Gràcia i els virtuals Transversalweb o la tortuga.cat han ofert informació de moltes de les activitats desenvolupades durant el curs.
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El Lluïset, símbol identificador dels Lluïsos i les activitats que s’hi
realitzen, va ser novament la imatge dels productes de marxandatge
del passat curs. Així, es va emprar per al para-sol que es va regalar
als dirigents durant les Festes de Sant Lluís i per a la bossa del Casal
d’Estiu, que tenien tots els nens i nenes que hi van participar.
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> EL LLUÏSET: MARCA DELS LLUÏSOS

Altres mitjans de comunicació d’abast general també han anunciat
i cobert activitats desenvolupades a l’entitat.
També cal destacar la important tasca de difusió que es fa a partir
dels anuncis en portada i contraportada que el diari El Punt ofereix
setmanalment en l’edició de Barcelona, en el marc del conveni de
col·laboració que mantenen ambdues entitats.
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ot seguit avaluem l’execució de les diferents accions proposades per al curs 2007-2008.

T

> FORMACIÓ
IMPULSAR UN PLA EDUCATIU CONJUNT
A L’ENTITAT
> Elaboració del PELL,
Pla Educatiu dels Lluïsos

GARANTIR LA FORMACIÓ ADEQUADA
DELS DIRIGENTS
> Organització d’un curs de monitors
a l’entitat
> Suport econòmic a cursos externs
i específics adreçats a dirigents

POTENCIAR LES SECCIONS FORMATIVES
DE L’ENTITAT
> Reunions periòdiques amb els
responsables d’aquestes seccions

POTENCIAR LA CONTINUÏTAT
DELS MEMBRES EN LES SECCIONS
INFANTILS I DE JOVES
> Suport als Malsons de la Vella

POTENCIAR EL CONEIXEMENT INTERN
DE LA TASCA DE DIRIGENT
> Realització d’un fulletó explicatiu
dels drets i deures dels dirigents

> PARTICIPACIÓ
FOMENTAR EL DEBAT I EL CONEIXEMENT
ENTRE ELS DIRIGENTS DE L’ENTITAT
> Realització anual del Dia del Dirigent.
Jornada de debat
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Objectiu en procés
de realització

IMPLICAR ELS RESPONSABLES
DE LES SECCIONS EN DECISIONS
DE TEMES GENERALS DE L’ENTITAT.
> Celebració trimestral
de la Junta de seccions
> Celebració, com a mínim, d’una reunió
semestral entre la junta directiva
i els responsables de les seccions

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ
DELS ASSOCIATS
> Promoció de la continuïtat
de la Comissió d’Obres

IMPLICACACIÓ DELS PARES
EN L’ACTIVITAT DE LA SECCIÓ
I DE L’ENTITAT

Objectiu
no assolit

> PATRIMONI
MILLORAR LES INSTAL·LACIONS
DE L’ENTITAT
> Realització del projecte executiu
de l’edifici de Verntallat.
> Realització nova instal·lació elèctrica
al teatre i nova pinta i carrils.
> Adequació del gimnàs.
> Millora de l’espai de
magatzem del GMM.
> Millora del magatzem de
La Vella de Gràcia i els Malsons.
> Magatzem al pati.
> Millora de l’espai
de magatzem de l’AE.

MILLORAR EL MANTENIMENT
GENERAL DE L’ENTITAT

> ECONOMIA
POTENCIAR ELS RECURSOS PROPIS
DE L’ENTITAT
> Edició d’un díptic per donar a conèixer
els espais que poden ser llogats
> Edició d’un fulletó per donar a conèixer els
espais i possibilitats de publicitat a l’entitat

MILLORAR LES SUBVENCIONS
PÚBLIQUES
> Establiment de nous convenis
amb l’administració de la Generalitat.
> Establiment d’un nou conveni
amb el Districte de Gràcia

> Augment de les hores del servei
de neteja.

> SERVEIS
POTENCIAR ELS SERVEIS, PRINCIPALMENT PER A LES SECCIONS I SOCIS I
SÒCIES
> Realització de festes
d’aniversari.
> Préstec de DVD
en català.
> Incorporació de nous serveis.

POTENCIAR EL CARNET DE SOCI
MILLORAR EL TRASPÀS D’INFORMACIÓ
ECONÒMICA A LES SECCIONS
> Realització d’una reunió trimestral
amb els tresorers de les seccions
> Informació mensual econòmica

MILLORAR LA RELACIÓ AMB EMPRESES
I PATROCINADORS

> Incorporació de nous avantatges
en comerços, en especial
ofertes culturals.
> Edició del fulletó d’avantatges
als associats.
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> Realització de visites periòdiques
a empreses.
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Objectiu en procés
de realització

> RELACIONS EXTERNES

> PROJECTES

PROPOSAR I OFERIR SERVEIS D’OCI
CULTURAL A ALTRES ENTITATS I
ESPAIS DE LA VILA

DONAR SUPORT ALS ANIVERSARIS
DE LES SECCIONS I DE L’ENTITAT

Les gestions realitzades | 09

> Realització de taller de circ
i malabars a escoles del barri.
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Objectiu
no assolit

> Suport a 50 anys de
l’Agrupament Escolta

DONAR SUPORT A NOVES INICIATIVES
DELS SOCIS I SÒCIES O SECCIONS
> Suport a Objectiu Freedònia
> Creació dels estudis
de Jazz i música moderna

DONAR CONTINUÏTAT A
LES ACTIVITATS INICIADES
EN ELS DARRERS ANYS
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS
CONJUNTES AMB ALTRES ENTITATS
> Celebració de
l’11 de setembre.
> Donar continuïtat a les activitats
que ja es fan (tertúlies, foguerons...)
> Fer una nova proposta
per a la Festa Major.

MILLORAR EL RECONEIXEMENT
INSTITUCIONAL
> Petició de la Declaració
d’Utilitat Pública.

> Promoció de les activitats
generals de l’entitat
> Promoció i increment
del nombre de tallers

POTENCIAR NOVES ACTIVITATS
OBERTES A LA CIUTAT
> Creació d’un cicle màgia
infantil
> Organització de la Setmana Verda
(Verdinada)

POTENCIAR ENTRE ELS INFANTS
LES FESTES TRADICIONALS DEL PAÍS
> Celebració de les diverses
festes tradicionals

PARTICIPAR EN ENTITATS DE TERCER
NIVELL I POTENCIAR EL TREBALL
EN XARXA
> Liderar el col·lectiu
del G-6.
> Col·laborar amb les juntes directives
de la FAC i CAB.
> Participació en el Consell
pedagògic de ciutat.
> Participar en els consells
i reunions del Districte.
> Potenciar la coordinadora
de lleure de Gràcia.

AJUDAR A LA INTEGRACIÓ
DELS NOUVINGUTS
> Organització de
cultures del món
> Oferta de beques d’integració al món
associatiu per a infants i adolescents
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Objectiu en procés
de realització

COL·LABORAR EN CAMPANYES
DE SOLIDARITAT
> Col·laboració amb La Marató de TV3.
> Col·laboració amb la recollida
de material per al Senegal.
> Realització de la
campanya del 0,7%.
> Suport als saharauis.

POTENCIAR LES ACTIVITATS
AL VOLTANT DEL MEDI AMBIENT
> Organització de la Setmana Verda
(Verdinada)

Objectiu
no assolit

> COMUNICACIÓ
MILLORAR LA COMUNICACIÓ INTERNA,
TANT AMB LES SECCIONS,
COM AMB ELS SOCIS I SÒCIES
> Potenciar la web de l’entitat.
> Potenciar el butlletí electrònic
i fer-lo arribar a més associats.
> Disseny i nou format
de la revista Des del Nord.
> Realització d’una memòria anual visual.

POTENCIAR LA MARCA “LLUÏSOS”
ARREU, EN ESPECIAL AL BARRI
I A BARCELONA
> Ser presents a les Fires d’entitats
(Gràcia i Barcelona).
> Potenciar el butlletí electrònic.
> Edició d’anuncis a diaris
i mitjans de comunicació.

> ORGANITZACIÓ INTERNA
GARANTIR EL COMPLIMENT DE
LES NORMATIVES D’ASSEGURANCES
> Contractació d’una assegurança dels
participants en activitats de muntanya.

MILLORAR LES EINES
INFORMÀTIQUES
> Creació d’una base de dades
per a projectes.

MILLORAR LA COMUNICACIÓ ENTRE
ELS TREBALLADORS I AQUESTS
AMB LA JUNTA DIRECTIVA
> Celebració d’una jornada
de treball amb el treballador.
> Celebració d’una reunió setmanal de treball.

UTILITZAR EL CATALÀ COM A LLENGUA
PRÒPIA DE L’ENTITAT.

POTENCIAR LA IMATGE CORPORATIVA
DE L’ENTITAT ENTRE LES SECCIONS
> Edició i utilització dels Lluïsets
de cada activitat.

MILLORAR LES RELACIONS AMB
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
> Realització de notes de premsa
i traspàs d’informació.

MILLORAR LA COMUNICACIÓ AMB
ELS RESPONSABLES I DIRIGENTS
DE SECCIONS.
> Utilització d’un grup de
distribució del correu electrònic.

MILLORAR LA COMUNICACIÓ
ALS CIUTADANS.
> Noves pancartes d’informació.
> Utilització de la carpa dels Lluïsos.
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> Promoure la relació comercial
amb els proveïdors en català.
> Organització campanya
d’utilització del català.
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El curs 2007-2008
en números
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’exercici econòmic de l’entitat s’ha tancat amb uns ingressos de
987.969,66 € i unes despeses de 981.239,19 €, el que representa un benefici de 6.730,47 €.

L

En l’apartat de quotes de soci i sòcia i de secció, cal destacar que
s’ha un produït un augment respecte als ingressos de l’exercici passat. També hem de destacar un augment força important de les quotes
satisfetes per taller i casals, tan d’estiu com de Nadal.
En l’apartat d’ingressos per subvencions hem de destacar la subvenció
rebuda de la Generalitat per la reforma de la caixa escènica del teatre.
També hem tingut un ingrés extraordinari en concepte d’indemnització de la pòlissa d’assegurança per l’incendi del bar.
Pel que fa a les despeses de personal, aquestes s’han vist incrementades per l’augment en la contractació dels monitors del casal i
per l’atorgament d’una subvenció per un pla d’ocupació.
En l’apartat de despeses, cal remarcar que la partida d’obres i manteniment ha augmentat a conseqüència de les subvencions rebudes.
Igualment, pel que fa a despeses, s’han seguit practicant els percentatges corresponents per l’amortització de mobiliari, instal·lacions i
immobles. Aquests apunts s’han fet a la meitat i al final de l’exercici.
També podem veure que en l’apartat de despeses generals es produeix
un manteniment de les mateixes respecte l’exercici passat.
Les despeses generals que agrupen subministraments, administració i seccions presenten una evolució constant en funció de l’augment
de socis i sòcies i usuaris.
0,82%
1,8%

DESPESES

2,06 %

0,81%
0,59%
0,04%

5,71 %
5,97 %
31,01 %
6,05 %

6,17 %

271.913,37 €
Subvencions de
l’administració

8,01 %
19,31 %
11,67 %
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Administració

Obres

Personal

Consergeria i Tècnics

Serveis professionals

Subministraments

Amortitzacions

Assegurances

Manteniment

Financeres

Publicitat

Formació

Transports

Altres Tributs
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> COMPTE D’EXPLOTACIÓ
INGRESSOS
189.400,90 €
145.505,18 €
42.194,07 €
1.701,65 €

GENERALS
Obres, conservació i reparacions
Consergeria i tècnics
Serveis professionals externs
Transports
Assegurances
Publicitat i edicions
Subministraments
Despeses d’Administració i activitats
Formació
Altres tributs

705.307,55 €
116.627,38 €
20.193,65 €
114.556,46 €
58.583,51 €
8.058,29 €
59.385,04 €
17.698,24 €
303.934,59 €
5.837,00 €
433,39 €

AMORTITZACIÓ I SANEJAMENT IMMOB.
De mobiliari i instal·lacions
D’equips informàtics i programari
Immobles

78.557,54 €
58.382,50 €
9.147,88 €
11.027,16 €

DESPESES FINANCERES
Comissions bancàries
Interessos Crèdit Hipotecari

7.973,20 €
5.344,96 €
2.628,24 €

INGRESSOS PER QUOTES
499.663,03 €
Quotes socis i sòcies, especials i inscripcions 283.554,23 €
Quotes per tallers i casals
216.108,80 €

ALTRES INGRESSOS
Arrendament immobles
Utilització d’espais
Activitats seccions i serveis diversos
Venda de productes propis i altres ingressos

981.239,19 €

RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS

16.538,31 €

RESULTATS POSITIUS ABANS D’IMPOSTOS

6.730,47 €

EXCEDENT POSITIU DE L’EXERCICI

6.730,47 €

981.239,19 €

987.969,66 €

despeses

ingresos

6.730,47 €
de benefici net

120.412,65 €
14.958,79 €
22.138,45 €
74.016,15 €
9.299,26 €
32,83 €
32,83 €

INGRESSOS FINANCERS
De comptes corrents

16.538,31 €
16.538,31 €

INGRESSSOS EXTRAORDINARIS
Ingressos extraordinaris

987.969,66 €

TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS
0,62%

TOTAL DESPESES

351.322,84 €
271.913,37 €
79.409,47 €

INGRESSOS PER SUBVENCIONS
Subvencions institucionals
Subvencions privades

1,67%

0,32%
0%

11,25%

28,70%

35,57%

21,87%

Quotes Socis

Ingressos extraordinaris

Ingressos activitats

Promocions, Patrocinadors
i Col·laboracions

Subvencions i convenis
Altres ingressos
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DE PERSONAL
Sous i gratificacions
Quotes Seguretat Social
Gestió Laboral
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Activitat Pròpia
Financers
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Els socis i sòcies dels Lluïsos
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l llarg del curs 2007-2008, hi ha hagut 172 altes de socis i
sòcies i 145 baixes. A 31 d’agost del 2008, el nombre total de
socis i sòcies dels Lluïsos se situava en la xifra de 1.173 socis i
sòcies.

A

> ELS SOCIS I SÒCIES PER SEXES

54,37%
homes

45,63%
dones

1.173

socis i sòcies a
31 d’agost
de 2008

> EL MOVIMENT DE SOCIS I SÒCIES
(1998-2007)
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> ALTES I BAIXES (per mesos)
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
TOTAL

2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

> ELS ORÍGENS DELS SOCIS

ALTES
41
27
18
8
20
11
6
12
12
6
11

BAIXES
24
25
14
7
10
10
6
9
7
12
21

172

145

PAÏSOS CATALANS 1.108
ESTAT ESPANYOL 23
ALEMANYA
3
CUBA
1
NEPAL
4
BOLIVIA
2
MÈXIC
1
PERÚ
1
BELGICA
1
UCRAÏNA
3
FRANÇA
2
MADAGASCAR
1
INDIA
4

2008

COLOMBIA
VENEZUELA
XIL·LE
LÍBANO
XINA
REP. DOMINICANA
URUGUAY
SUÏSA
NICARAGUA
ARGENTINA
ANGLATERRA
MARROC
TOTAL

3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

Els socis i sòcies dels Lluïsos | 11
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1.173

> ELS SOCIS I SÒCIES PER EDATS

> MOTIUS DE BAIXA
FI DE L’ACTIVITAT

70,10 %

NO VOL VENIR

5,20 %

CANVI D’ADREÇA

9,60 %

COMUNICACIÓ SENSE MOTIU

6,16%

NOTIFICACIÓ SECCIÓ

4,13 %

DEFUNCIÓ

3,44 %

MALALTIA

1,37%

> SOCIS PER SECCIONS

Entre els
0 i els 11 any

19,01 %

Entre els
12 i els 17 anys

25,50%

Entre els
18 i els 24 anys

14,26 %

Entre els
25 i els 64 anys

35,74 %

+ de 65 anys

5,49 %

(900 socis i sòcies que formen part de seccions)
0

5

10

15

20

25

30

Bàsquet (236)

240
220
200
180

Xino Xano (18)

El Virolet (100)

Vent del Nord (73)
Tenis taula (12)

Sotacabina (27)

Somsal (24)

Sant Medir (4)

Sinera (34)

Els Malsons (30)

La Fuga (34)

GMM (109)
GFT (29)

Futbol Sala (17)

20

Fotografia (8)

40

Anella (13)

60

Bàdminton (19)

80

La Vella (52)

100

Catequesi (9)

120

Cantiga (61)

140

Agrupamnet (89)

160

35
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Les complicitats
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a col·laboració i el suport d’institucions, empreses i diferents
organitzacions és essencial per a la tasca que desenvolupem els
Lluïsos de Gràcia.

L

> CONVENIS I COL·LABORACIONS
AMB ENTITATS I EMPRESES
CULTURA I LLEURE
> G-6
Els Lluïsos continuem formant part del G-6, grup d’entitats històriques i culturals de Gràcia. A través del conveni signat per les entitats que en formen part, s’organitzen actes de manera conjunta i es
potencien els serveis i descomptes oferts als associats.
> COMPANYIA EL FORAT DEL NIU
La companyia el Forat del Niu col·labora amb els Lluïsos de Gràcia
en la programació dels espectacles del cicle de titelles.
> ORQUESTRA VILA DE GRÀCIA
El conveni entre els Lluïsos i l’Orquestra Vila de Gràcia, que estableix la cessió d’un espai d’assaig per a l’orquestra a canvi que
aquesta ofereixi tres concerts a l’entitat, ha mantingut la seva vigència al llarg del curs 2007-2008.
> TARPUNA INICIATIVES SOSTENIBLES
Els Lluïsos de Gràcia i Tarpuna Iniciatives Sostenibles coorganitzen
la Calçotada Urbana el mes de març. Igualment, els Lluïsos cedeixen un espai al terrat del seu edifici, on Tarpuna ha col·locat tres
planters. Com a contrapartida, Tarpuna realitza periòdicament
tallers sostenibles a la seu dels Lluïsos.
> ASSOCIACIÓ CATALANA DE RESIDENTS SENEGALESOS (ACRS)
Els Lluïsos i l’ACRS van firmar un conveni per col·laborar en l’organització del Festival Cultures del Món dedicat el 2007 al Senegal.
> LA GRÀCIA DE LES TERTÚLIES
Els Lluïsos de Gràcia, la Federació Gracienca del Partit dels
Socialistes de Catalunya i Gràcia Multimèdia han arribat a un acord
per continuar organitzant el cicle de tertúlies, que es posarà en funcionament a partir del curs 2008-2009.
> PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Plataforma per la Llengua i els Lluïsos mantenen un acord pel qual
l’entitat gracienca fa difusió de la campanya Què Faig si?, iniciativa de Plataforma per la Llengua, i es mantenen els drets d’imatge
d’aquesta entitat.
> FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
Els Lluïsos de Gràcia organitzem una activitat de suport a La Marató
de TV3, que consisteix en la recollida de donatius el dia de celebració del concert de Nadal.

56

> LLUÏSOS D’HORTA
Durant el curs 2007-2008 es va signar un conveni de col·laboració
amb els Lluïsos d’Horta a través del qual els socis i sòcies d’ambdues entitats gaudeixen dels mateixos avantatges.
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ESPORT
> BENITO SPORTS
Continua el conveni establert fins al 2010 segons el qual la botiga
de roba i material esportiu Benitosports és l’única proveïdora dels
equipatges de l’equip de bàsquet a canvi de publicitat per part de
l’entitat.
> ESCOLA PAU CASALS
El conveni de col·laboració pel qual l’escola Pau Casals cedeix la
pista de bàsquet als Lluïsos per realitzar els entrenaments dels
equips de promoció va seguir vigent durant el curs 2007-2008.

COMUNICACIÓ
> EL PUNT
Hi ha un conveni de Lluïsos amb el diari El Punt mitjançant el qual,
per la compra anual de 12 espais publicitaris interiors, el Punt
cedeix setmanalment espais en portada o contraportada a l’edició
de Barcelona.

> Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya
> Amics de la Música de
Barcelona
> Federació Catalana
d’Entitats Corals
> Federació Europea de
Joves Corals – Europa
Cantat
> International Federation
for Choral Music
> Federació Catalana de
Tenis Taula
> Federació Barcelona de
Tenis Taula
> Federació Catalana de
Bàsquet
> Federació d’Ateneus de
Catalunya
> Òmnium Cultural
> Taller d’Història de
Gràcia
> Plataforma per la Llengua

> Esplac – Federació
Catalana de l’Esplai
> Minyons Escoltes i Guies
de Sant Jordi
> Coordinadora de Colles
de diables i bestiari de
foc de Barcelona
> Federació de dimonis i
diables de Catalunya
> Federació de Grups de
Teatre Amateur de
Catalunya
> Federació de Colles de
Sant Medir
> Federació Sardanista de
Catalunya
> Coordinadora de colles
de cultura de Gràcia
> Secretariat de colles
infantils de diables de
Barcelona
> Plataforma Pro-seleccions esportives catalanes.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:

> TRANSVERSAL WEB
Continua el conveni mitjançant el qual el diari digital fa difusió de
les activitats dels Lluïsos i la nostra entitat manté un bàner a la
pàgina web.

ALTRES
> UPC
A través d’un conveni, aquesta universitat ha elaborat un estudi
arquitectònic per garantir la viabilitat i l’adequació de l’entitat a la
normativa vigent.
> LA CAIXA
Continua el conveni signat amb la Caixa a través del qual l’entitat
bancària fa una aportació econòmica anual que ajuda a subvencionar les activitats que organitzem.

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justicia Juvenil
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional de Catalunya

>OBRA SOCIAL DE LA CAIXA SABADELL
Aquesta entitat bancària fa una aportació econòmica anual destinada a finançar un programa de beques per a infants i joves immigrants de 5 a 17 anys.
> FUNDACIÓ JAUME BOFILL
La Fundació Jaume Bofill realitza una aportació econòmica destinada al projecte de civisme dels Lluïsos.
A part dels convenis esmentats, moltes altres institucions privades,
organitzacions no governamentals i administracions públiques han
col·laborat amb els Lluïsos donant suport econòmic o oferint diversos
serveis.

A CONTINUACIÓ REPRODUÏM ELS LOGOS DE LES EMPRESES, ENTITATS I ADMINISTRACIONS QUE HAN COL·LABORAT AMB ELS
LLUÏSOS DE GRÀCIA.

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Dones i Joventut

Medi Ambient
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> SALUT I FAMÍLIA
Des del curs 2007-2008, els Lluïsos formem part del projecte
“Famílies hospitalàries”, que coordina l’associació Salut i Família i
que consisteix a posar en contacte famílies autòctones amb famílies
immigrades.
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ELS LLUÏSOS FORMEM PART DE:

Ajuntament de Barcelona

Participació Ciutadana
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ASSOCIACIONS, FUNDACIONS i FEDERACIONS:

MITJANS DE COMUNICACIÓ:

COL·LABORADORS:

GARATGERamos

PATROCINADORS:
58
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El Punt >
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< L’Independent (de Verd)
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L’Independent >

Memòria Lluisos 07-08 ok

18/11/08

17:04

Página 61

Gràcia informació >
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< L’Independent

Gràcia Notícies >
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La Vanguardia >
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< latortuga.cat

Recull de premsa | 13

18/11/08

MEMÒRIA | CURS 2007-08 LLUÏSOS DE GRÀCIA

Memòria Lluisos 07-08 ok

63

Memòria Lluisos 07-08 ok

18/11/08

17:05

Página 64

MEMÒRIA | CURS 2007-08 LLUÏSOS DE GRÀCIA

Recull de premsa | 13

< Latino

L’Independent >
< Sí, se puede
< Vilaweb

www.bcn.es >
64

lamalla.cat >
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Barcelona Informació >

< xarxanet.org

MEMÒRIA | CURS 2007-08 LLUÏSOS DE GRÀCIA

< Transversal
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Relacions institucionals
i reconeixements
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el tipus d’activitat que desenvolupem els Lluïsos, ens relacionem amb diferents institucions culturals i polítiques. D’aquesta
manera, mantenim reunions amb representants d’institucions
polítiques per exposar les nostres activitats, projectes i les noves
necessitats que sorgeixen en l’entitat.

P

Durant el curs 2007-2008, també hem rebut el reconeixement d’institucions en diversos àmbits i hem treballat conjuntament amb altres
entitats gracienques per retre un homenatge a l’exconseller de cultura del Districte, l’Albert Musons.

> RELACIONS AMB INSTITUCIONS
POLÍTIQUES
Al llarg del curs, els Lluïsos hem mantingut una entrevista amb el
director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, Ramon Fontdevila, i amb senyor Eugeni Villabí, secretari de
la Secretaria General de Joventut.
Les vies de finançament dels Lluïsos, en especial per a les obres de
millora i adequació de l’entitat, i el projecte Objectiu Freedònia són
alguns dels temes tractats en aquestes dues reunions mantingudes
amb organismes de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a les relacions amb l’Ajuntament, hem mantingut reunions amb el Director de Serveis de Participació i Associacionisme,
Gerard Preminger, amb el regidor del Districte de Gràcia, Guillem
Espriu i amb el conseller de cultura del Districte, Xavier Barberà.
Entre els temes exposats en aquestes entrevistes, hi ha diferents
projectes culturals de l’entitat i el finançament i subvenció d’aquests
projectes. També es van proposar noves iniciatives i convenis de
col·laboració.

> ELS RECONEIXEMENTS REBUTS
> MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA A L’AGRUPAMENT
ESCOLTA
El passat 2007, l’Agrupament Escolta dels Lluïsos de Gràcia, fundat
l’any 1957, celebrava el seu 50è aniversari. En reconeixement a la
tasca formativa d’infants i adolescents en valors com la solidaritat, la
convivència o la superació desenvolupada al llarg de mig segle, el mes
novembre l’Agrupament va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona,
atorgada per l’Ajuntament.

Memòria Lluisos 07-08 ok

18/11/08

17:05

Página 67

> PREMI VILA DE GRÀCIA PEL JOC DE CARTES EN CATALÀ
A finals del 2007, els Lluïsos vam elaborar un joc de cartes que pretenia potenciar l’ús i el coneixement de la llengua catalana en el temps
de lleure. El joc, que adoptava els pals tradicionals de la baralla
espanyola adaptats a la figura del Lluïset, oferia diferents continguts
en català: endevinalles, refranys, frases fetes i exemples dels dialectes de la nostra llengua.
Aquesta original iniciativa, que va comptar amb la col·laboració de
la Plataforma per la Llengua, va rebre el passat mes d’abril el Premi
Vila de Gràcia per la millor iniciativa o acció en defensa de les llibertats nacionals de Catalunya i la divulgació o promoció de la llengua
catalana.

> ACTE D’HOMENATGE A L’ALBERT
MUSONS
El mes d’abril de 2008, cinc mesos després de la mort de l’Albert
Musons, periodista, historiador i exconseller de cultura de Gràcia, les
entitats gracienques, entre elles els Lluïsos, li vam retre un acte d’homenatge.
A una cercavila protagonitzada per les colles de cultura de la Vila,
va seguir l’acte commemoratiu a la Sala d’Actes del Districte de
Gràcia, que va comptar amb la presència de les autoritats del Districte
i amb la participació de l’Orquestra Vila de Gràcia i la coral Vent del
Nord dels Lluïsos.
L’Albert Musons havia estat estretament vinculat als Lluïsos des de
la seva infantesa, quan formava part de l’Agrupament Escolta de l’entitat. Era el padrí de la colla de diables petits, Els Malsons de la Vella,
i autor del llibre dels 150 anys dels Lluïsos.
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En el concurs de guarniments de balcons i portalades que organitza la >
Federació Festa Major de Gràcia, el guarniment del balcó dels Lluïsos,
que portava per títol L’infern, va aconseguir el Premi al Detall Artístic
i el Segon Premi d’Honor. La decoració, ambientada en l’infern de les
colles de diables, va ser elaborada pels nens i nenes del Casal d’Estiu
de l’entitat.
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> CONCURS DE BALCONADES DE LA FESTA MAJOR
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