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1. PRESENTACIÓ de l’ENTITAT
Els Lluïsos de Gràcia neix l’any 1855 a la Vila de Gràcia amb l’objectiu d’oferir espais de formació en el
lleure per a infants i joves i fomentar el creixement
personal dels adults.
És una associació sociocultural i esportiva privada,
sense ànim de lucre, que ofereix un gran ventall
d’activitats culturals i esportives.
Gran part de l’activitat que genera els Lluïsos de
Gràcia es vertebra a partir de les 20 seccions que
actualment formen part de l’entitat i que apleguen
un gran nombre de socis.
Totes aquestes activitats, així com les que promou
directament l’entitat, fomenten els valors de l’associacionisme i la col·lectivitat en un clima de respecte
i convivència.
També es fomenta la cultura, la identitat i la llengua
catalana, el respecte pel medi ambient i la integració
de la multiculturalitat.

Entitat declarada d’Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya segons la resolució JUS/140/2009 del 29 de gener.
Registrada amb el número 21213 de la secció primera del
registre de Barcelona.

2. EL CURS 2010-2011
Teniu a les mans la memòria del curs 2010-2011,
uns textos que repassen
la feina feta als Lluïsos
durant aquest curs i també volen mostrar-vos la
il·lusió de la Junta Directiva per seguir fent créixer
l’entitat.
Després que els Lluïsos patís una batzegada que
ens va fer aturar moltes activitats i limitar les despeses, durant aquest curs hem pogut posar ordre a la
comptabilitat i començar a organitzar l’administració de l’entitat. Aquest fet ens ha permès saber realment on som i de què disposem i concentrar-nos,
així, en el què volem ser i com hi volem arribar.
Alhora, hem treballat en els 3 eixos que ens vam
marcar. En primer lloc la consolidació de la gestió
dels Lluïsos, que ha de repercutir en la millora dels
serveis que oferim a les seccions i a tots els socis;
en segon lloc avançar en el projecte de reforma de
l’entitat i, finalment, potenciar el concepte “Tots som
Lluïsos”.
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integral del barri i la ciutat, i això ho fem amb la generació i el manteniment de valors. Uns valors que
ens permeten créixer com a individus i com a col·
lectiu i alhora ens identifiquen. Aquests valors són
la flama que manté viu els Lluïsos de Gràcia. Des de
la Junta Directiva volem participar en la creació de
futur amb valors.
Els Lluïsos també és un lloc on tothom s’hi pot sentir
acollit. Així ho esperem. Estem oberts a tothom qui
s’hi vulgui apropar, ja sigui per proposar-nos alguna
activitat nova, per plantejar-nos nous reptes o per
col·laborar en projectes il·lusionants.
I vull insistir en la paraula il·lusió, sobretot en aquest
moment de crisi econòmica. Actualment moltes empreses, famílies i persones estan vivint la crisi de ben
a la vora, fet que dificulta veure un futur clar. Però
des d’aquí volem llançar un missatge d’il·lusió. Des
dels Lluïsos volem oferir un espai obert, acollidor,
alegre, modern i dinàmic on hi fem activitats amb
un segell de qualitat. On tothom s’hi senti a gust, on
pugui expressar-se lliurement i s’hi generi debat. I
on, sobretot, s’hi respiri la il·lusió per un futur que,
malgrat serà difícil, segur que ens permetrà créixer
com a societat.

Els Lluïsos de Gràcia és una entitat on podem trobar
moltes i bones activitats. Som un projecte educatiu

Oriol Hosta i Rovira
President
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A. ADMINISTRACIÓ
A1. Organització
L’Assemblea General de socis és l’òrgan de govern dels Lluïsos de Gràcia i la Junta directiva n’és l’òrgan de gestió.

L’Assemblea General de Socis
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret
propi. Els membres de l’associació es reuneixen en
Assemblea General legalment constituïda i decideixen per majoria els assumptes que són competència
de l’Assemblea.
L’Assemblea General Ordinària del curs 2010-2011
es va reunir el 27 de setembre de 2010. En la mateixa sessió es va dur a terme el procés de renovació de
la Junta Directiva.
En l’Assemblea Ordinària es van prendre els acords
següents:

Del procés de renovació de càrrecs va resultar escollida la Junta Directiva següent::
President

Oriol Hosta i Rovira

Vicepresidenta

Núria Samsó i Draper

Secretari

Francesc Xavier Folch i Romaní

Tresorer

Eugeni Hosta i Rovira

Vocal

Marc Camprodon i Canal

Vocal

Anna Hortal i Corbella

Vocal

Roger Salvadó i Novell

A l’Assemblea van assistir, presents o representats,
132 associats, que representen el 10,90% del total.

- Es va aprovar l’informe de les gestions realitzades
per la Junta Directiva durant el curs 2009-10.
La Junta Directiva
- Es va aprovar la memòria i el balanç econòmic del
curs 2009-10, que s’ha tancat amb un benefici de
9.454,91 €.
- Es va procedir a l’elecció de la nova Junta Directiva
que va ser escollida per unanimitat, presentar les
línies bàsiques pels propers quatre anys i el pressupost per a l’any 2010-11, que és de 824.619,15
€. La quota general de l’entitat s’ha mantingut en
16,50 € mensuals.

A1.
Organització

La Junta Directiva està formada per membres majors de 18 anys que exerceixen un càrrec no remunerat per un període de quatre anys. Està constituïda
per set membres: president, vicepresident, secretari, tresorer i tres vocals, que es dediquen a diferents
àrees i que es reuneixen com a mínim un cop al mes.
Els membres que han constituït la Junta Directiva
dels Lluïsos durant el curs són els escollits en la
darrera Assemblea.
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La Junta Directiva dels Lluïsos ha treballat durant
aquest primer any en la línia dels tres eixos de treball que va presentar a l’Assemblea i que són: millorar el funcionament i gestió dels Lluïsos, avançar en
el projecte de reforma de l’entitat i treballar pel fet
de pertànyer a l’entitat (Tots som Lluïsos).
Per aquest motiu enguany la memòria es presenta
ordenada a partir d’aquests tres apartats.
A banda dels càrrecs propis de la junta, des d’ara
existeix la Figura del Focal Point, que té per objectiu
servir d’enllaç directe entre la junta i les seccions i
conèixer i coordinar de més a la vora les activitats
que desenvolupen les seccions. A continuació es detallen de quines seccions són Focal Point els membres de la junta:
Núria Samsó
Tennis taula
Escola de tennis taula
Grup dels dimarts
Bàdminton
Xavier Folch
Cantiga
Vent del Nord

Roger Salvadó
GMM
La Vella
Malsons
Marc Camprodon
AE
Somsal
Sotacabina Teatre
GFT Sotacabina

Les juntes de seccions i de tresorers
En les juntes de seccions, el president de la Junta
Directiva dels Lluïsos es reuneix amb els presidents
de les diferents seccions per presentar propostes i
decidir temes diversos de l’activitat dels Lluïsos.
Les juntes de tresorers són trobades entre el Tresorer de la Junta Directiva i els tresorers de les seccions per tractar temes econòmics i pressupostaris.
Durant el curs 2010-2011 s’han celebrat dues juntes
de seccions (gener 2011 i maig 2011) i una junta de
tresorers (març 2011).

Fuga
Sinera
El Virolet
Eugeni Hosta
Bàsquet

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

Bàdminton
Anna Hortal
NES
Catequesi
Anella
Xino Xano
Bàsquet

Gina Tomàs - correcció lingüística d’algunes publicacions dels Lluïsos: revista, memòria, díptics...
Joan Lafarga - gestió de la distribució dels llibres editats pels Lluïsos: els títols de les Guies Temàtiques i els
volums de la col·lecció de llibres infantils “La Gresca i el
Torradet, els gegantons sense rostre”.
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Sara Nadal - gestió de l’arxiu històric dels Lluïsos.
Míriam Rodríguez - suport al Des del Nord i coordinació de la memòria.

Mireia Bolíbar - disseny del Pla de Participació dels
Lluïsos.

Guillem Roma - organització d’Objectiu Freedònia.

Les àrees de treball

L’EQUIP TÈCNIC
L’equip tècnic dels Lluïsos de Gràcia s’ha organitzat
en quatre àrees durant aquest curs:
Àrea d’informació i gestió
Àrea encarregada de l’administració de l’entitat, que
inclou formació, activitats, cooperació i integració,
comunicació i publicitat, comptabilitat i servei d’informació i atenció als socis. Al llarg del curs 2010-11,
han format part d’aquesta àrea els tècnics següents:
Marta Buch - gerència.
Dolors Moreno - coordinació.
David Montfort - formació, cooperació, activitats, projectes i informació.
Mariona Òliva - comunicació.
Josep Giménez - comptabilitat.
Marc Gibert - comptabilitat.

A1.
Organització

Àrea de consergeria
L’àrea de consergeria s’encarrega d’oferir informació bàsica al públic, d’atendre el telèfon i de vetllar
pels horaris, el bon estat de les sales i el funcionament general de l’entitat. Un total de 3 conserges
han format part d’aquesta àrea durant el curs:
Mercè de Oñate.
Jordi Bonany.
Jose Felipe de Mairena.

Àrea de manteniment
De les tasques de manteniment de l’entitat s’encarrega en José García Ferrer, coordinat per la responsable de manteniment Dolors Moreno.
Gestió del Teatre
La gestió de Lluïsos Teatre està duta a terme per
l’empresa Teatre Obligatori.

A. ADMINISTRACIÓ
A2. Números
Resumint, les despeses s’han adaptat al ingressos, de manera que la generació de superàvit ha estat en la línia a l’aprovat en l’última assemblea de socis.

Des de el punt de vista econòmic, el curs 2010/2011
inclòs en aquesta memòria, iniciat l’1 de setembre
de 2010 i finalitzat el 31 d’agost de 2011, ha obtingut uns ingressos globals de més de 820.000 €; les
despeses de personal, d’explotació i de les amortitzacions han estat de 784.000 € euros, que juntament
amb el ingressos extraordinaris han generat un resultat d’explotació de 38.879 €.
Afegint el costos financers suportats, ens han deixat
un resultat net per aquest curs de 34.181 €.
Analitzant les partides des d’un punt de vista global,
en el total d’ingressos d’explotació, hem obtingut un
lleuger increment del 3%, respecte a la xifra d’ingressos obtinguda el curs passat.
Les partides que han experimentat una variació més
significativa en termes absoluts han estat les quotes
en més de 13.000 € i els ingressos per serveis diversos, en quasi 10.000 € euros.
Dins d’aquest apartat la partida més significativa
han estat ingressos per concerts de la Coral Cantiga.

Les despeses de personal i d’explotació en termes
absoluts han observat una variació de 40.000 €, on
la partida més significativa ha estat les despeses de
manteniment, degut a les intervencions efectuades
a l’entitat, per altra banda ja previstes en el nostre
pressupost d’enguany.
Així doncs, incloent les amortitzacions d’elements
d’actiu fix i les despeses financeres, provinents del
interessos pagats, ens deixen un resultat net per
aquest curs de 34.181 €.
D’aquesta quantitat, 24.967 € són aplicables a la gestió de les Seccions i, per tant, a disposició d’aquestes.
La resta, 9.214 €, és aplicable als Lluïsos de Gràcia,
i serviran, tal i com havien previst en el pressupost
per aquet exercici, per cobrir les pèrdues generades
ara fa dos cursos.

MEMÒRIA CURS 10-11
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 9

MEMÒRIA CURS 10-11
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 10

Compte de pèrdues i guanys 2010-11
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Vendes de comercialització
Quotes
Ingressos publicitat
Subvencions

197

0,02%

562.597

68,56%

10.290

1,25%

137.894

16,80%

Altres arrendaments

23.239

2,83%

Altres per serveis

86.432

10,53%

820.650

100,00%

Total Ingressos d'explotació
DESPESES DE PERSONAL
Sous i salaris

-122.423

Quotes Seguretat Social

-38.389

Altres despeses socials

-3.111

Total despeses de personal

-163.923

-19,97%

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Arrendaments i cànons

-1.260

Reparació i conservació

-131.573

Serveis de professionals

-131.542

Transports
Primes d'assegurances

-35.315
-3.758

Serveis bancaris

-11.553

Publicitat, propaganda i relacions públiques

-38.413

Subministraments

-23.208

Altres serveis

-234.734

Altres tributs

-612.581

-74,65%

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT
Amortització de l’immobilitzat

-7.945

Total amortització de l’immobilitzat

-7.945

-0,97%

Resultat d'explotació ordinari

36.200

4,41%

ALTRES INGRESSOS I DESPESES EXTRAORDINARIS
Altres ingressos extraordinaris
Altres despeses extraordinàries
Total ingressos i despeses extraordinàries
Resultat d'explotació

2.679
0,00
2.679

0,33%

38.879

4,74%

RESULTAT FINANCER
Despeses financeres
Ingressos financers
Total resultat financer

RESULTAT DE L'EXERCICI

A2.
Números

-5.429
731
-4.698

-0,57%

34.181

4,17%
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DESPESES

INGRESSOS

4%

benefici

0%

20%

de personal

1%

amortització de
l’immobilitzat

ingressos
financers

17%

15%

altres
ingressos

subvencions

1%

financeres

74%

68%

generals

quotes

Hem de recordar que l’activitat econòmica dels Lluïsos es divideix en quatre apartats ben diferenciats:

1

2

3

4

l’activitat pròpia de
la gestió i administració de l’entitat

les activitats generades des dels
Lluïsos i obertes a
tothom

els tallers

les seccions

Tenint en compte aquesta visió analítica, els ingressos i costos globals han estat:
Lluïsos

Activitats

Tallers

Seccions

Total

Total ingressos d’explotació

350.958

84.947

47.879

336.866

820.650

Total despeses d’explotació

-350.437

-85.079

-35.169

+313.763

-784.449

64

750

1.864

2.679

Resultat d'explotació

585

618

24.967

38.879

Total resultat financer

-4.698

Resultat de l'exercici

-4.113

Total ingressos extraordinaris

12.710

-4.698
618

12.710

24.967

34.181
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A. ADMINISTRACIÓ
A3. Complicitats
El suport i col·laboració d’institucions i empreses de diferents àmbits és essencial per
assolir els objectius dels Lluïsos de Gràcia. Durant el curs que repassa aquesta publicació, l’entitat ha mantingut múltiples convenis, que es detallen tot seguit.

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

Coordinadora d’associacions per la Llengua
(CAL)
Participació dels Lluïsos en el projecte Xerrem, un
espai de trobada per fomentar l’ús del català tot
tractant temes diversos.

Fundació La Marató de TV3
Col·laboració amb La Marató de TV3 en la recollida
de donatius el dia de celebració del concert de Nadal.

G-6
Els Lluïsos i les entitats que conformen el G-6,
col·lectiu d’entitats històriques de la Vila de Gràcia,
organitzen actes de manera conjunta i ofereixen als
seus socis diferents serveis i descomptes en les activitats.

La Gràcia de les Tertúlies
Els Lluïsos, la Federació Gracienca del Partit dels
Socialistes de Catalunya i Gràcia Multimèdia organitzen conjuntament aquest cicle de tertúlies amb
personatges rellevants de l’actualitat política, social
i cultural.

Lluïsos d’Horta

A3.
Complicitats

Salut i família
Activa col·laboració en el projecte Famílies hospitalàries, que consisteix en posar en contacte famílies
autòctones i immigrades.

Sonostudi
Cessió d’equipaments audiovisuals amb un descompte en el cost del lloguer.

Tarpuna Iniciatives sostenibles
Coorganització de la Calçotada d’Horticultors Urbans el mes de març, en el marc de la Verdinada.
Tarpuna també cedeix dues taules per l’hort urbà
dels Lluïsos.

El cargol Graciós
Cessió d’espai per part dels Lluïsos i una col·laboració en l’organització d’activitats entre les dues
associacions.

Consorci de Normalització Lingüística
Conveni en el qual Lluïsos cedeix l’espai per a la realització de cursos de classes de català.

El Camí

Col·laboració en la difusió de les activitats i oferta
d’avantatges als associats d’ambdues entitats.

Establir el punt d’informació d’El Camí a la seu dels
Lluïsos i participació dels Lluïsos en l’elaboració del
tram d’El Camí en el seu pas per la Vila de Gràcia.

Petons de Granota, SCCP

Teatre Obligatori

L’empresa col·labora amb els Lluïsos en el disseny
de la programació del cicle de titelles.

Gestió, programació i promoció del teatre dels Lluïsos de Gràcia
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ESPORT

ALTRES

Benito Sports

la Caixa

L’establiment de roba i material esportiu és l’únic
proveïdor de l’equipament de la secció de Bàsquet a
canvi de publicitat per part de l’entitat.

Continuïtat del conveni que estableix l’aportació econòmica de la Caixa per subvencionar algunes de les
activitats de l’entitat gracienca.

Escola Pau Casals

Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya

Cessió d’un espai per als entrenaments d’alguns
equips de bàsquet.

Adhesió al conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Acció Ciutadana i la Federació d’Ateneus de
Catalunya mitjançant el qual els Lluïsos de Gràcia
s’inclouen a la Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya.

Escola Sant Josep
Lloguer d’espais esportius per a l’activitat de la secció de Bàsquet.

Fundació Barcelona Olímpica
Els socis dels Lluïsos gaudeixen de condicions especials en les instal·lacions de la Fundació Barcelona
Olímpica, així com de recursos tècnics orientats a la
difusió de la cultura olímpica i de l’esport.

Altres institucions privades, organitzacions no governamentals i administracions públiques també
han col·laborat amb els Lluïsos donant suport econòmic o oferint diversos serveis durant el curs 201011.

Fundació Comtal
Els Lluïsos ha col·laborat amb el projecte Construeix-te que du a terme la Fundació fent una actuació
al teatre dels Lluïsos.

Càritas
Els Lluïsos es compromet a potenciar, difondre i promoure les accions solidàries, campanyes i activitats
que es poden efectuar dins del camp del voluntariat.
Càritas es compromet a mencionar en públic l’existència d’aquesta col·laboració.
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ELS LLUÏSOS FORMA PART DE:
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
Amics de la Música de Barcelona
Federació Catalana d’Entitats Corals
Federació Europea de Joves Corals – Europa Cantat
International Federation for Choral Music
Federació Catalana de Tenis Taula
Federació Barcelona de Tenis Taula
Federació Catalana de Bàsquet
Federació d’Ateneus de Catalunya
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

A3.
Complicitats
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Convenis i subvencions amb administracions públiques
Entitat

Any

Concepte

Generalitat- Governació

2011

Conveni SAC

Generalitat- la Caixa d'Estalvis i Pensions

2011

Pla de dinamització comunitària

Generalitat- ICIC

2011

Activitats formacions musicals estables

Ajuntament de Barcelona

2011

30è aniversari de La Vella

Ajuntament de Barcelona

2011

45è aniversari d’El Virolet

Ajuntament de Barcelona

2011

10è aniversari Somsal

Ajuntament de Barcelona

2011

La cultura popular als Lluïsos

Ajuntament de Barcelona

2011

Màgicus

Ajuntament de Barcelona

2011

Participació activa dels associats

Ajuntament de Barcelona

2011

Verdinada

Ajuntament de Barcelona

2011

Conveni 2011

Federació Catalana de Basquetbol

2011

Gestió AIE Bac de Roda Esport

Artistas, Interprétes o Ejecutantes (AIE)

2011

Concert coral i d'orgue

Diputació de Barcelona

2011

La cultura popular als Lluïsos

Ministerio de Cultura

2011

Adequació de l'edifici
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A. ADMINISTRACIÓ
A4. Comunicació i premsa
Potenciar la comunicació tan interna com externa ha estat un dels punts importants durant aquest curs 2010-2011. El leitmotiv “Tots som Lluïsos” ens ha acompanyat en totes
les activitats i ha estat el fil que ens ha dut a reforçar la comunicació durant el curs.

Publicacions i comunicació impresa

Des del Nord

Publicitat de les activitats

S’han editat els números 53 i 54 de la revista Des
del Nord els mesos de desembre del 2010 i maig del
2011.

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

Els articles, entrevistes, reportatges i col·laboracions
variades han fet de la revista un suport perquè el
soci pugui conèixer i explicar les activitats i projectes
que s’han dut a terme als Lluïsos de Gràcia. El Des
del Nord, a més, vol ser una plataforma on poder difondre l’actualitat social, política i cultural de la Vila
de Gràcia. Les columnes d’opinió i els reportatges
de tema històric de la Vila han tingut una presència
destacada a la publicació.
La revista s’ha distribuït entre els socis dels Lluïsos
de Gràcia i entitats, institucions, administracions i
empreses que hi estan relacionades. A més a més,
es pot consultar en format digital a la pàgina web.

Memòria 2009-2010
El mes d’octubre del 2010 es va editar la Memòria
d’activitats 2009-2010, que va repassar i valorar els
projectes i activitats realitzats durant aquell curs. La
publicació està penjada a la pàgina web de l’entitat i
es pot consultar conjuntament amb altres memòries
anteriors.

Pàgina web
La pàgina web de l’entitat, www.lluisosdegracia.cat
ha estat la base de la comunicació amb els socis i
una porta oberta de l’entitat. S’hi ha publicat totes
aquelles activitats i projectes que es duen a terme
a l’entitat i s’ha reforçat i potenciat la comunicació
amb els socis amb butlletins informatius.
Durant el període que recull aquesta memòria, de
setembre del 2010 a agost del 2011, la pàgina web
dels Lluïsos de Gràcia ha registrat les dades següents:
La pàgina ha rebut 21.009 usuaris únics, un total de
38.569 visites i s’ha vist un total de 126.097 pàgines
vistes.
Més del 63% de les visites han estat entrades directes a la página. El 28% de les visites hi han arribat
a través de motors de recerca (navegadors) i el 9%
restant hi ha arribat des d’alguna altra página.
Els Lluïsos de Gràcia també està present a Facebook
i Twitter.
La pàgina Lluïsos de Gràcia de Facebook té 341 seguidors i 639 persones són amics del perfil dels Lluïsos de Gràcia.
El Twitter @lluisosdegracia té 232 seguidors i segueix a 266 usuaris.

A4.
Comunicació i premsa
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imatge corporativa

presència en els mitjans de comunicació

Aquest curs 2010-2011 s’ha mantingut la imatge
corporativa tan assumida per tots els socis i els
veïns de la Vila de Gràcia, però s’ha iniciat un procés de renovació, començant amb el Teatre. Una
nova imatge i rètol a l’exterior de l’entitat ha estat el
tret de sortida d’unes reformes que s’han fet aquest
estiu, renovant les sales, espais comuns i la imatge
en general, que s’anirà aplicant progressivament en
tota la imatge corporativa.

Moltes de les activitats realitzades a l’entitat han
aparegut en els mitjans de comunicació, especialment els d’àmbit gracienc, com L’Independent de
Gràcia, Ràdio Gràcia, Transversalweb i La Tortuga.
cat.

Un curs més, les activitats celebrades als Lluïsos de
Gràcia s’han identificat amb una imatge pròpia, difosa en la publicitat i en els suports mòbils que han
acompanyat els actes. És el cas del cicle de titelles
i de màgia, de les Festes de Sant Lluís o de la Verdinada, que al llarg de les diferents edicions ja han
consolidat la seva imatge identificativa.
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Dones a gràcia, octubre de 2010

L’Independent, 5 de novembre de 2010

L’Independent, desembre de 2010

L’Independent, desembre de 2010

A4.
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Gràcia, desembre de 2010
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Avui, 21 de desembre de 2010

Sàpiens, novembre de 2010

L’Independent, 2 de febrer de 2011

L’Independent, 4 de
febrer de 2011

L’Independent, 8 de
febrer de 2011

L’Independent, 11 de
març de 2011

L’Independent, 11 de
març de 2011
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L’Independent, març de 2011

A4.
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L’Independent, 18
de març de 2011

L’Independent, 18
de març de 2011

L’Independent, 18 de març de 2011

L’Independent, 8 d’abril de 2011

L’Independent, 21 d’abril de 2011

L’Independent, 8 d’abril de 2011
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L’Independent, 13 de maig de 2011

L’Independent, 6 de
maig de 2011

L’Independent, 20 de
maig de 2011

L’Independent, 3 de
maig de 2011

L’Independent, 6 de
maig de 2011

L’Independent, 27 de maig de 2011

Btv notícies, 8 de juliol de 2011
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B. TOTS SOM LLUÏSOS
B1. Els socis en números
Els Lluïsos va tancar el curs 2010-2011 amb un total de 1.147 socis, dels quals 1.047
formen part d’alguna de les 20 seccions de l’entitat.

ELS SOCIS I SÒCIES PER SEXES

45,34%
Dones

54,66%
Homes

Homes

627

Dones

520

EL MOVIMENT DE SOCIS I SÒCIES (1999-2010)

1019

1039

1042

1037

1067

1096

1115

1146

1173

1215

1183

1146

ELS SOCIS I LES SÒCIES PER EDATS
0 a 11 anys

15,62%
24,08%

12 a 17 anys
18 a 24 anys

15,10%
35,34%

25 a 64 anys
+ de 65 anys

B1.
Els socis en números

9,86%

0 a 11 anys

179

12 a 17 anys

276

18 a 24 anys

173

25 a 64 anys

405

més de 65 anys

113
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ORIGEN DELS SOCIS

ALTES I BAIXES (per mesos)
ALTES

BAIXES

PAÏSOS CATALANS

1096

ESTAT ESPANYOL

17

SETEMBRE 2010

93

40

ALEMANYA

3

GUATEMALA

1

OCTUBRE

37

32

NEPAL

1

BOLÍVIA

2

NOVEMBRE

16

15

BENIN

2

ARGENTINA

2

DESEMBRE

3

12

FRANÇA

2

MADAGASCAR

1

GENER 2011

8

22

INDIA

4

COLÒMBIA

3

FEBRER

5

13

EL SALVADOR

1

XILE

1

MARÇ

10

18

ESTATS UNITS

2

XINA

4

ABRIL

7

15

REP. DOMINICANA

1

SUÏSSA

1

MAIG

2

14

MALAISIA

1

HONDURES

1

JUNY

4

12

JULIOL

2

12

187

205

TOTAL

MOTIUS DE BAIXA

SOCIS PER SECCIONS

VOLUNTAT INTERESSAT

47,80%

AGRUPAMENT ESCOLTA 115

L'ANELLA

6

NO POT CONTINUAR

18,05%

BADMINTON

40

BÀSQUET

260

FI DE L'ACTIVITAT

12,68%

CANTIGA

55

CATEQUESI

8

NOTIFICACIÓ SECCIÓ

6,34%

LA VELLA DE GRÀCIA

52

ESCOLA TENNIS TAULA

28

CANVI D'ADREÇA

5,37%

MALSONS DE LA VELLA 35

GFT SOTACABINA

23

DEFUNCIÓ

2,93%

GMM

127

LA FUGA

26

MALALTIA

1,95%

SINERA

38

NES

14

FEINA

1,46%

SOMSAL

13

SOTACABINA

22

MANCA PAGAMENT

0,98%

TENNIS TAULA

11

VENT DEL NORD

56

MATERNITAT

0,98%

EL VIROLET

100

XINO-XANO

18

SENSE MOTIU

0,98%

SENSE ACTIVITAT

99

UN TOTAL DE 1.047 SOCIS FORMEN PART D’ALGUNA SECCIÓ.

MEMÒRIA CURS 10-11
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 24

B. TOTS SOM LLUÏSOS
B2. Seccions
Les 20 seccions que formen part dels Lluïsos de
Gràcia ofereixen als socis de totes les edats espais de convivència i creixement personal on poden
gaudir del temps de lleure tot realitzant diferents
activitats esportives, musicals o culturals. Les
seccions, molt dinàmiques i amatents a les noves
demandes de la societat, concentren gran part de
l’activitat dels Lluïsos de Gràcia i són considerades
referents en l’àmbit de l’esport i la cultura dins de
la Vila de Gràcia.

Els dirigents
La tasca dels dirigents, que treballen de forma desinteressada al capdavant de les seccions per vetllar pel seu bon funcionament i per fer el seguiment
d’unes determinades directrius, és essencial en
l’ideari dels Lluïsos de Gràcia. Un total de 153 associats han estat dirigents de secció durant el curs
2010-2011.

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

- de 20 anys

De 20 a 30

3

18

8

16

Bàdminton
Bàsquet
Cantiga

De 30 a 40

De 40 a 50

De 50 a 60

2

2

5

1

5

4

1

1

Catequesi

1
1

El Virolet

5

4

Escola Tennis Taula

3

GFT Sotacabina

1

6

GMM

5

14

Grup del dimarts

1

La Fuga

2

La Vella de Gràcia

4

3

1

L'Anella

1

Malsons

2

3

3

NES

1

Sinera

1

4

Somsal

2

Sotacabina Teatre

2

1

1

Tennis Taula

1

1

Vent del Nord

3

6

Xino Xano
TOTAL

B2.
Seccions

+ de 60

1

1

17

71

24

12

13

14

11,26%

47,02%

15,89%

7,95%

8,61%

9,27%
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4.1 Seccions infantils
Amb una dilatada trajectòria en la formació
d’infants en el temps de lleure, les seccions
infantils dels Lluïsos de Gràcia s’han convertit
en centres de reconeguda vàlua, que fomenten
el gust per la pràctica d’una determinada activitat en un ambient de respecte i convivència.

Escola de Bàsquet
Any de creació: 1963 pels nens i 1979 per nenes.
Dirigit a: infants a partir de 6 anys.
Número de components: 29.
Forma part de: secció de Bàsquet dels Lluïsos de
Gràcia.

Agrupament escolta
Any de creació: 1957.
Dirigit a: infants i joves entre 6 i 18 anys.
Número de components: 155.

Durant el curs s’han fet jornades amb altres escoles
de bàsquet. Als Lluïsos de Gràcia s’han fet un total
de 7 jornades i també s’han visitat escoles de bàsquet de diverses localitats catalanes.

Forma part de: Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya.
18 excursions de cap de setmana per Catalunya entre totes les unitats i una de conjunta. Campaments
de Nadal, Setmana Santa i estiu a diferents indrets
de la geografia catalana, de l’estat Espanyol i de
l’Àfrica.
La unitat de Truk ha treballat durant tot el curs un
projecte de la preparació d’un Casal d’estiu per a
infants conjuntament amb nois i noies de la mateixa edat que s’estan formant per ser monitors a
Tànger, al barri de Birchifa, un dels més desafavorit
d’aquesta ciutat marroquina.

Escola de Tennis Taula
Any de creació: 2008.
Dirigit a: nois i noies entre 8 i 16 anys i adults.
Número de components: 34.

Han participat en competició escolar de la Federació en categoria d’individuals i equips, en competició Circuit Promeses en individuals, dobles i equips,
i també en competició Federada a Categoria 2a B
catalana. S’ha tancat el curs amb l’organització del
Torneig de Sant Lluís.
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Esplai GMM

Els Malsons de la Vella

Any de creació: 1939.

Any de creació: 2007.

Dirigit a: nois i noies entre 7 i 17 anys.

Dirigit a: infants i joves de 6 i 17 anys.

Número de components: 126.

Número de components: 35.

El curs 2010-2011 s’han fet una vintena d’excursions
de cap de setmana per diversos indrets de Catalunya
i els campaments de setmana santa i d’estiu entre
les cinc unitats. També s’han fet dues sortides conjuntes: Les Olimpíades i el Carnaval.

Colla de diables petits dins de La Vella de Gràcia.
Participació en 11 cercaviles i correfocs, entre els
quals destaquen els de les Festes de La Mercè i de
Santa Eulàlia i una participació molt activa en la Festa Major de Gràcia. Cada any, en el mes de juny celebren el seu aniversari.

Grup de Formació Teatral Sotacabina
Any de creació: 1979.
Dirigit a: infants i joves fins els 18 anys.
Número de components: 22.

CORAL El Virolet
Any de creació: 1966.
Dirigit a: infants i joves entre 4 i 15 anys.
Número de components: 101.

És la més antiga de les seccions relacionades amb
el teatre dels Lluïsos de Gràcia, hereva de la tradició
teatral de l’entitat.
Durant el curs 2010-2011 han presentat tres muntatges teatrals:
GFT Menuts: L’esclau de Woody Allen.
GFT Mitjans: Glups! de Dagoll Dagom.
GFT Grans: Antígona de Sòfocles (adaptació de
Mercè Pardo).
També s’ha celebrat la Festa de Nadal amb espectacles creats pels components del grup i s’ha realitzat
una sortida al teatre Borràs a veure “Pel davant i pel
darrera”.

B2.
Seccions

Membre fundador del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC).
Aquest any han celebrat el 45è aniversari, fet que ha
actuat com a pal de paller durant tot el curs. El diumenge 5 de juny de 2011 ho festegen amb un gran
concert, una cercavila, un dinar i festa a la plaça. A
més els petits han cantat a l’Auditori de Barcelona,
els mitjans al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) i els grans han fet un intercanvi a Hecho
(Jaca).
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4.2 Seccions joves
Les seccions adreçades als joves pretenen donar continuïtat a les activitats iniciades en els
grups infantils. Els joves que en formen part
troben en aquestes seccions espais de creixement i enriquiment personal on poder desenvolupar les activitats que més els agraden.

Sotacabina Teatre
Any de creació: 1968.
Dirigit a: majors de 18 anys.
Número de components: 22.
Sotacabina Teatre pretén oferir una continuïtat en
la formació teatral dels membres de GFT.

Bàsquet
Any de creació: 1945.
Dirigit a: joves a partir dels 10 anys.

Els membres del grup participen en la direcció, escenografia, dramatúrgia i interpretació dels muntatges teatrals que presenten cada curs.

Número de components: 234.
3 espectacles durant el curs 2010 – 2011:
17 equips masculins i femenins que formen part
de la Federació Catalana de Bàsquet. Els diferents
equips competeixen segons les categories i el calendari establert per la Federació.
Temporada brillant: L’equip Sènior A masculí manté
la categoria a Copa Catalunya aconseguida durant
el curs 2009-2010. L’equip Sènior femení assoleix
l’ascens a Copa Catalunya Femenina. Participació
dels equips sèniors en el Trofeu Vila de Gràcia. Celebració de la setena edició del Campus de Bàsquet
de Setmana Santa i de la dissetena edició de les 12
Hores de Bàsquet. Participació en diversos tornejos,
destacant el del Molinet.
Sinera
Any de creació: 1968.
Dirigit a: nois i noies entre 15 i 24 anys.
Número de components: 40.
Secció jove de la Coral Cantiga.
9 concerts celebrats durant el curs, entre els quals
cal destacar el Cant de la Sibil·la a Santa Maria del
Mar, el concert de la cantata 131 de J. S. Bach i la
participació al Festival Coral de Malgrat de Mar.

L’Hostalera, de Carlo Goldoni. Febrer del 2011
Party Line, de Marc Rosich. Febrer del 2010
Raons per ser bonica, de Neil Labute. Juliol del
2010
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4.3 Seccions d’adults
L’esport, el cant coral, les tradicions catalanes
o el simple gaudi del temps de lleure en companyia de persones que comparteixen aficions
són algunes de les activitats que proposen les
seccions d’adults dels Lluïsos de Gràcia.
LA VELLA DE GRÀCIA
Any de creació: 1981.
Dirigit a: joves i adults a partir de 18 anys.
Número de participants: 52.
Colla de cultura popular formada per diables i tabalers que participa en nombroses festes i tradicions d’arreu de Catalunya i especialment a la Vila
de Gràcia i a Barcelona.
A l’abril comencen els actes de celebració del 30è
aniversari, que s’allargaran durant tot un any. Actuacions a les festes de la Vila de Gràcia: Foguerons,
cloenda del Festival Tradicionàrius i intensa participació a la Festa Major de Gràcia.

cATEQUESI D’ADULTS
Any de creació: 1980.
Dirigit a: adults.
Número de participants: 8.
Un espai per fomentar la reflexió entorn de la fe, el
diàleg i la convivència. Les trobades per treballar la
fe i les accions solidàries han estat els eixos principals de la seva activitat durant el curs 2010-2011.

Coral Cantiga
Any de creació: 1961.
Dirigit a: adults a partir dels 25 anys.
Número de participants: 55.
Coral de reconeguda qualitat artística i un ampli repertori de peces de totes les èpoques i estils. Aquest
curs ha realitzat 16 concerts, entre els quals destaquen Carmina Burana de Carl Orff (4 concerts),
Rèquiem de Mozart (3 concerts) i Serenata d’estiu
(2 concerts).

L’ANELLA, PROMOTORA DE LA SARDANA
Any de creació: 2000 (des del 2007 pertany als
Lluïsos de Gràcia).
Dirigit a: adults.
Número de components: 6.
El seu objectiu és promoure aquesta dansa tradicional catalana, senyal identificador del país i
símbol de germanor universal, mitjançant diverses activitats.
Celebració del 10è aniversari. 7 ballades de sardanes amb acompanyament de les cobles Maricel, Ciutat de Terrassa i Sant Jordi durant el curs 2010-2011.
Organització de tallers de sardanes.

CORAL LA FUGA
Any de creació: 1999.
Dirigit a: adults a partir de 25 anys.

BÀDMINTON
Any de creació: 1999.
Dirigit a: joves i adults a partir de 18 anys.
Número de components: 41.

B2.
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Pràctica no competitiva de partits dobles disputats
dos cops per setmana. Durant el curs 2010-2011 la
secció s’ha consolidat doblant el número de participants. A més dels dos partits setmanals, aquest curs
s’ha fet un clínic de bàdminton a la Universitat Autònoma de Barcelona, s’han organitzat dos campionats
socials (un a l’hivern i l’altre com a cloenda del curs),
i s’ha estrenat una nova pista de bàdminton pintada
a la pista de bàsquet.

Número de participants:26.
Aquest curs ha estat el primer amb la nova directora, Laia Santanach. La Fuga ha realitzat quatre concerts i ha participat en la gravació de cors per al CD
del grup L’Herba d’Hamelí.

Coral Vent de Nord
Any de creació: 1985.
Dirigit a: coral d’adults.
Número de participants:57.
Forma part de la Federació Catalana d’Entitats
Corals.
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Treball conjunt dels dos cors que integren la coral:
Cor Gregal i Cor Tramuntana.

Somsal Teatre

Celebració de nombrosos concerts, entre els quals
cal destacar el Programa de Jazz-Gospel i Música
Celta i del Renaixement per part del Cor Gregal, i
les Nadales d’Oltra, Música romàntica i Cançons de
Muntanya pel Cor Tramuntana.

Dirigit a: adults.

Organització i participació en la Trobada de Corals
de Gràcia.

GRUP DEL DIMARTS

Any de creació: 2000.

Número de participants: 13.
La descoberta del teatre des de l’humor, la ironia i la
imaginació és la proposta de Somsal Teatre, un espai de trobada pels amants de les arts escèniques.
Representació de les obres Carnaval de Jordi Galceran i L’Avar de Molière.

TeNnis Taula

Dirigit a: socis grans de l’entitat.

Any de creació: 1978.

Número de participants: 10.

Dirigit a: adults.

Converses i reflexions entorn de temes diversos son
l’eix de les trobades del Grup de Dimarts. Com és
habitual, durant el curs 2010-2011, s’han reunit cada
dimarts a la tarda al bar de l’entitat.

GRUP NES
Any de creació: 2009.
Dirigit a: majors de 40 anys.
Número de participants: 15.
El grup No Estiguis Sol proposa un espai d’amistat i
interrelació per a persones que busquen compartir
el seu temps de lleure i aficions. Caminades per la
muntanya, sortides a diverses poblacions, visites a
museus, cine fòrum amb debat i concerts han estat
algunes de les activitats realitzades durant el curs
2010-2011.

Número de participants: 11.
La secció aplega amants d’aquest esport, que entrenen per competir en la lliga de la Federació Catalana
de Tennis Taula.
Aquest curs hem participat i quedat campions del
XIII Torneig de la Vila de Gràcia. S’ha participat en
la lliga de primera i segona divisió de veterans, la
Lliga Catalana Absoluta i en diversos open i tornejos
i campionats de veterans, entre els quals el de Catalunya, d’Espanya i el d’Europa (amb més de 2.600
participants, aconseguint una classificació en el lloc
32).

XINO XANO
Any de creació: 1992.
Dirigit a: adults.
Número de participants: 18.

Som un grup d’entusiastes de la natura que ens
agrada caminar i gaudir del paisatge i de l’amistat.
Al llarg de l’any hem fet 9 excursions, quasi sempre
el primer o segon diumenge dels mesos compresos
entre l’octubre i el juny.
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B. TOTS SOM LLUÏSOS
B3. Activitats
B3.1 Formació i lleure infantil i juvenil
Casals de Nadal i estiu
Durant les vacances escolars de Nadal i estiu, els
Lluïsos de Gràcia va organitzar, novament, els casals adreçats a infants i joves. Jocs, tallers, manualitats, música, activitats mediambientals, sortides
i excursions són algunes de les activitats programades en els casals de l’entitat.
El casal de Nadal de 2010-11 va tenir més de 50 participants, fet que ha suposat ocupar 336 places en
els 10 dies en que hi va haver activitat.
Per la seva banda, el casal d’estiu de 2011 va acollir
més de 200 infants i adolescents, que van participar
en múltiples activitats educatives i de lleure, en un
ambient de respecte i convivència.

B3.
Activitats

6 setmanes de casal
Nombre de participants per grups d’edat:
Menuts: 22
Petits: 48
Mitjans: 41
Grans: 52
Gegants: 50
463 places ocupades.
27 monitors i monitores.
Festes infantils
Durant el curs, 330 nens i nenes van participar en 17
festes infantils d’aniversari a l’entorn de quatre eixos
temàtics: buscar el tresor amb els Pirates, beure la
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poció màgica al Bosc encantat, cantar cançons a Furor o resoldre els misteris de Detectius.

Tallers
Els tallers dels Lluïsos de Gràcia ofereixen activitats
de diferents tipologies i nivells per tal de satisfer els
interessos de grans i petits.
Teatre
El taller de teatre, dirigit a infants, joves i adults, ha
tingut 79 alumnes durant el curs, que han après tècniques teatrals i d’interpretació a través del treball
de diferents peces teatrals.
Màgia
Aquest taller és un espai per aprendre a fer màgia
mitjançant efectes, il·lusions i jocs realitzats amb
tota mena d’objectes quotidians.
Durant el curs hi han participat 6 alumnes.

Música i Guitarra
El taller de música ofereix classes d’iniciació a la
lectura, escriptura musical i instruments (piano i
violí) per aquells alumnes no iniciats en la música.
Els que ja tenien formació musical han participat en
classes de seguiment i perfeccionament. En total hi
han participat 6 alumnes.
L’aprenentatge de la guitarra, clàssica i moderna, ha
estat l’altre eix del taller, en el qual hi han participat
25 alumnes.
Música per a nens i nenes de 2 i 3 anys
Nou taller per als pares i mares que volen iniciar al
seu fill/a en la música des de ben aviat i tenir-hi part
activa. Hi han assistit 12 infants.

Sardanes
Per quart any consecutiu i amb 25 alumnes, s’ha
organitzat un taller de sardanes destinat a aquelles
persones interessades en aprendre a ballar la dansa
catalana per excel·lència.
Llenguatge musical
Taller d’iniciació i perfeccionament de la lectura i escriptura musical. Hi han assistit 6 persones.
Capoeira
Taller que descobreix l’art afro-brasiler de la Capoeira contemporània: ball, lluita, cant i instruments.
Hi ha hagut dos grups, un infantil i un de majors de
14 anys. En total hi han assistit 11 alumnes.
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B3.2 Foment de les activitats culturals
Exposicions

La gràcia de les tertúlies

Programar activitats culturals diverses sempre ha
estat una inquietud dels Lluïsos de Gràcia. Les exposicions s’organitzen, des dels seus inicis, amb
l’objectiu de satisfer els interessos dels socis i dels
ciutadans.

Tertúlies

Al llarg d’aquest curs els vestíbul de l’entitat ha acollit un total de 9 exposicions:
“Què puc fer als Lluïsos de Gràcia” de producció
pròpia.

Les tertúlies també tenen l’objectiu de satisfer les
necessitats de socis i ciutadans i de permetre’ls conèixer i dialogar amb diverses personalitats de la
vida política, cultural i social. Durant aquest curs han
estat 5 personalitats les convidades d’aquest cicle. A
continuació detallem els tertulians i les tertulianes
que han participat i els temes d’actualitat que han
proposat:

“Ombres” per Marc Guiu.
“Aquarel·les i olis” per Ramon Soler.
“Dibuixos” per Jordi Bonany.
“Fotografies i olis” per l’Associació de Familiars i
Amics Ressorgir.
“Mou-te amb el Planeta” cedida per PTB (Promoció
per al transport públic).
“Calendari de pagesos” cedida i produïda pel Museu Etnològic de Barcelona i Edicions Tomàs SCP.
“Una literatura pròpia. Aproximació als autors i autores de la Vila de Gràcia” de producció pròpia.

Salvador Giner i “Catalunya a la cruïlla”.

“Els objectius del mil·lenni” cedida per Càritas.

Ramon Tremosa i “Europa, la salvació de Catalunya”.
Laia Bonet i “La renovació de la política”.
Maria José Varela i “La dona, avenços i mancances”.
Teresa Forcades i “La llibertat com a acte d’amor”.

B3.3 Foment de les activitats esportives
XVI Trofeu Vila de Gràcia de bàsquet
El 12 de setembre es va realitzar la 14ª edició del
Trofeu Vila de Gràcia de bàsquet, un torneig que
inaugura de manera oficiosa la temporada de bàsquet a la Vila de Gràcia.
Aquest any excepcionalment es va fer un reconeixement als Lluïsos de Gràcia per l’assoliment de l’ascens a Copa Catalunya de l’equip del sènior masculí.
El torneig es va realitzar a les pistes del CB Coll i els
dos equips sèniors es van enfrontar a una selecció
de jugadors i jugadores de diversos equips de Gràcia,
partits que van resoldre guanyant i, per tant, van ser
vencedors del torneig.

B3.
Activitats
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B3.4 Accions solidàries i en benefici de la multiculturalitat
La tasca cívica que du a terme els Lluïsos de Gràcia
es basa en el respecte, la tolerància i la convivència,
sobretot pel que fa a la integració de la nova realitat
social i cultural que està experimentant la societat.
Els Lluïsos de Gràcia treballa des de la Vila de Gràcia

per fomentar aquesta integració i en aquest sentit
l’entitat treballa en diverses iniciatives que permeten facilitar la interrelació i la convivència amb els
nouvinguts.

LA SOLIDARITAT
La solidaritat està present en l’ideari dels Lluïsos de
Gràcia i es manifesta a través de diverses iniciatives.
Durant el curs 2010-2011 s’han dut a terme les accions solidàries següents:
Beques per a immigrants –Els nous lluïsencs–
Un curs més, el programa de beques per a infants i
joves nouvinguts, subvencionat per la Generalitat de
Catalunya, ha permès a diversos infants, originaris
alguns de Bolívia, Colòmbia, El Salvador, Índia o Líban, entre d’altres, conèixer la vida associativa dels
Lluïsos de Gràcia.
Famílies hospitalàries per a immigrants
Per quart curs consecutiu, els Lluïsos de Gràcia participa en aquest projecte d’aparellament de famílies
nouvingudes amb d’altres autòctones a través de diverses trobades entre elles.
L’objectiu de la iniciativa, gestionada per l’associació
Salut i Família, és crear una xarxa de famílies que
donin suport a d’altres de nouvingudes en el procés
d’adaptació i treballar per una normalització de les
relacions.
Des de principis del 2008, els Lluïsos de Gràcia ha
desenvolupat un paper d’enllaç entre les famílies
autòctones i nouvingudes, tot consolidant-se com a
entitat referent a Barcelona dins d’aquest projecte.
Un altre dels compromisos adoptats pels Lluïsos de
Gràcia dins d’aquest projecte és el d’esdevenir seu
de trobades entre famílies.
Durant el curs 2010-2011 s’han realitzat diverses
jornades formatives de famílies participants i diverses trobades d’aparellaments. El projecte va ser objecte de reportatge, dins el programa Babel, de TVE,
gravat al bar de l’entitat.
Banc del Temps de Gràcia
Des del curs 2007-2008, el Banc del Temps de Gràcia, una de les iniciatives solidàries amb més renom

de la Vila, té la seu als Lluïsos de Gràcia. El projecte
té com a objectiu promoure intercanvis de temps entre veïns, bàsicament per a tasques d’atenció a gent
gran o a criatures. També fomenta els espais de trobada entre persones, tot estimulant l’ajuda mútua.
Actualment 330 persones són usuàries del Banc del
Temps de Gràcia.
En aquest curs 2010-2011 cal destacar la participació i la celebració dels actes següents:
Octubre 2010: X Jornades Banc del temps.
- Realització dels tallers als Lluïsos de Gràcia.
- Celebració del sopar de les jornades al bar de
l’entitat.
Novembre 2010: Trobada d’usuaris en motiu del 6è
aniversari.
Desembre 2010: Sopar de Nadal.
Gener 2011: Jornada d’intercanvi d’experiències
per a secretaris del Banc del Temps.
Febrer 2011: Sessió formativa de secretaries del
Banc del Temps.
Cooperació - Interculturalitat
- Clubs amb cor-Càrites: S’estableix un acord entre
ambdues entitats, tot realitzant diverses activitats:
· Recollida d’aliments durant les Festes de Nadal
i les de Sant Lluís.
· Exposició “Els objectius del mil·lenni”.
- Es fa seguiment de l’actualitat de la marca “Gràcia
Solidària”, integrada per entitats i ONG’s de la Vila
de Gràcia.
- S’assisteix a reunions del Consell de Nous Graciencs i Gracienques, del qual els Lluïsos de Gràcia
en forma part.
Recollida d’aliments
Els Lluïsos va partircipar els dies 18 i 19 de juny en la
campanya “Clubs amb Cor”, una proposta de Càritas
Barcelona per recollir productes de primera necessitat a través dels socis de diferents entitats.
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B3.5 Sostenibilitat i respecte pel medi ambient
SOSTENIBILITAT
En la seva activitat diària, els Lluïsos de Gràcia du a
terme pràctiques sostenibles i respectuoses amb el
medi ambient i treballa per fer-les extensibles entre
els socis de l’entitat.
Amb la finalitat d’acomplir els objectius establerts
per l’Agenda 21, al llarg del curs 2010-2011, el servei
d’atenció al públic i el personal dels Lluïsos de Gràcia ha realitzat iniciatives sostenibles, algunes de les
quals ja es van realitzar en cursos anteriors.

naturals i fer més sostenibles les pràctiques quotidianes.
- Plafó dels bons usos: A l’espai d’exposicions es
van mostrar plafons dels bons usos en cinc matèries: residus, aigua, energia, mobilitat i d’altres,
obert a la participació i aportacions dels socis.
- Exposicions: Sis exposicions distribuïdes per entitats i espais de la Vila de Gràcia en què s’han
mostrat projectes d’entitats i problemàtiques que
afecten el nostre quotidià i arreu del planeta.
- Xerrada: Salut i Medi ambient.

Pla d’Acció Ambiental
Els Lluïsos de Gràcia treballa en el seu dia a dia el pla
d’acció ambiental de l’entitat, presentat a la Secretaria de l’Agenda 21 el 14 d’octubre de 2009. Aquest pla
consisteix en 10 propostes de millora ambiental en
el quotidià de l’entitat (reciclatge, ús de l’aigua i de la
llum, activitats, sostenibilitat al bar, etc.).

Equip verd
Durant aquest curs s’ha gestat l’embrió de l’equip
verd dels Lluïsos de Gràcia, un equip voluntari de socis i sòcies amb la voluntat de treballar per la millora
de la sostenibilitat de l’entitat. Durant aquest curs
han col·laborat en la celebració de la Verdinada i el
manteniment de l’hort urbà.

La Verdinada: una setmana dedicada a
l’educació ambiental
La quarta edició de la Verdinada es va celebrar durant la segona setmana de març de 2011 i va aplegar
una vintena d’entitats, associacions i administracions que van col·laborar en el projecte, tot aproximant-lo al seu objectiu de convertir-se en un referent de sensibilització ambiental a la Vila de Gràcia.
Les entitats i administracions que van participar en
aquesta quarta edició de La Verdinada van ser les
següents: Acció Catacrac, Ajuntament de Barcelona
– Soroll, BACC (Bicicleta Acció Club de Catalunya), El
Cargol Graciós, Districte de Gràcia, Equip verd dels
Lluïsos de Gràcia i Tarpuna Iniciatives Sostenibles.
La Verdinada va constar de diferents accions encaminades a potenciar el respecte al medi ambient i
fomentar la participació dels socis dels Lluïsos de
Gràcia:
- Consell del dia: Durant set dies es van exposar
diversos consells per racionalitzar els recursos
B3.
Activitats

- Tarda per la sostenibilitat: Activitats, tallers, xerrades i mostra de projectes sostenibles a càrrec
d’entitats, col·lectius, veïns i veïnes de la vila per
tal de promoure la sensibilització ambiental.
· Activitats, tallers i mostra de projectes.
· Xerrada Cuina més sostenible.
· Berenar nutritiu i saludable.
· Xerrada Introducció a les energies renovables.
- Festa de l’hort urbà i 7a Calçotada urbana: Trobada d’horticultors urbans per celebrar tallers d’horticultura i calçotada per a 300 persones. Es realitzen els tallers següents:
· Com puc fer planter?
· Aprèn a conèixer les verdures.
· Saps recol·lectar llavor i sembrar?
· Encara no saps fer salsa de calçots?
· Dibuixa i connecta.
Sumades a aquestes activitats es realitza un concurs
de fotografia d’horts urbans i animació infantil per
als més menuts.

Hort urbà
Des de l’Hort urbà, els Lluïsos de Gràcia ha seguit
fomentant la pràctica de l’horticultura a la ciutat. Un
total de 8 persones han participat el darrer curs en
aquesta activitat pensada per a un públic familiar i
per aquells socis i sòcies que volen recuperar una
tradició que s’ha anat perdent en els últims anys.
A més a més, seguim amb el manteniment del compostador que ens permet l’obtenció d’adob per a
l’hort urbà d’una manera natural i sostenible.
S’han realitzat diverses trobades entre els usuaris,
batejades com la diada del pagès, quatre en total,
coincidint amb el canvi d’estació.
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Foment del respecte pel medi ambient
En la seva tasca per fomentar pràctiques sostenibles, els Lluïsos de Gràcia ha participat en els consells de sostenibilitat i medi ambient del Districte
de Gràcia i ha mantingut reunions amb el regidor de
medi ambient per tractar dels projectes mediambientals que du a terme l’entitat.
També ha participat i col·laborat en altres projectes
com la celebració del dia del medi ambient o la Primavera Verda, organitzat pel Centre cívic el Coll.
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B3.6 Foment de la cultura tradicional catalana
Les festes i tradicions de Catalunya són una constant als Lluïsos de Gràcia i any rere any l’entitat vetlla
pel manteniment de les tradicions de Catalunya. El
recorregut per les celebracions populars durant el
curs 2010-11 ha estat el següent:

Rebuda de la Flama del Canigó i Revetlla
de Sant Joan
El 23 de juny Lluïsos de Gràcia va participar en la rebuda de la Flama del Canigó que organitza Òmnium
Cultural, rebuda a la Plaça Sant Jaume i portada fins
a la Vila de Gràcia.

11 de setembre, diada de Catalunya
Els Lluïsos de Gràcia, conjuntament amb les altres
entitats que conformen el Col·lectiu G-6 i les Colles
de Cultura Popular de la Vila de Gràcia, van fer la
tradicional ofrena floral al monument de Rafael de
Casanova l’11 de setembre de 2010.

Festes de Nadal
Per Nadal, els Lluïsos de Gràcia va programar el tradicional concert de les corals. En aquesta ocasió, El
Virolet i Sinera van oferir el repertori nadalenc després del qual es va oferir un aperitiu a la Plaça del
Nord. A aquesta activitat se li va sumar una altra que
també vol ser tradicional en aquestes festes, el Caga
Tió. Tanmateix es va col·laborar amb Càritas en una
recollida solidària d’aliments.

La colla de diables La Vella de Gràcia va organitzar la
tradicional revetlla de Sant Joan a la Plaça del Nord.

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

Festa Major de Gràcia
Diada de Sant Jordi
Per celebrar la diada de Sant Jordi, els Lluïsos de
Gràcia va proposar diferents activitats, que incloïen
l’exposició “Una literatura pròpia. Aproximació als
autors i autores de la Vila de Gràcia” amb l’assistència dels autors i autores que formen part d’aquesta
exposició.

B3.
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Per a la Festa Major de Gràcia de 2010, els Lluïsos de
Gràcia van guarnir el balcó de l’entitat i els Diables
de La Vella de Gràcia i els Malsons de la Vella van
participar als cercaviles i correfocs de les festes.
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B3.7 Promoció de la llengua catalana
El foment de la llengua catalana entre els socis dels
Lluïsos de Gràcia i la defensa de la seva integritat és
un principi essencial en l’ideari dels Lluïsos de Gràcia. La promoció de la llengua es fa a nivell intern,
com a llengua vehicular de l’entitat, de les activitats i
de l’atenció al públic. Així mateix, els Lluïsos de Gràcia s’adhereix i participa activament en iniciatives externes que també fomenten l’ús del català.

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

Adhesions a iniciatives externes
Els Lluïsos de Gràcia ha renovat durant el curs 20102011 les diferents adhesions a iniciatives que desenvolupen altres institucions per promoure la llengua
catalana.
L’entitat ha continuat fent difusió de la campanya
“Què faig si...?” promoguda per la Plataforma per la
Llengua, que ofereix consells als catalanoparlants.
D’altra banda, també ha renovat el suport als projectes de Voluntariat per la llengua del Consorci per a
la Normalització Lingüística, així com la realització
d’un curs de català.
I finalment ha continuat l’adhesió al grup Xerrem,
una iniciativa de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua que proposa parelles de diàleg entre catalanoparlants i aprenents de català.
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B. TOTS SOM LLUÏSOS
B4. Lluïsos Teatre
Durant el curs 2010-2011 s’ha fet una aposta per impulsar el teatre, amb una nova web,
fent un canvi d’imatge amb un nou logotip i encarregant a una empresa externa, Teatre
Obligatori, la gestió dels lloguers i la programació dels espectacles. Tot seguit detallem
les activitats de dues de les programacions fixes de Lluïsos Teatre, el cicle de Titelles i
Objectiu Freedònia, i dues novetats relacionades amb el teatre.
cicle de TITELLES
Des del setembre al maig, els espectacles d’aquest
cicle han seduït grans i petits al voltant d’històries
plenes d’encant escenificades per titelles.
Per primera vegada el cicle de titelles ha ampliat la
seva oferta i cada espectacle es representa dues vegades, una al matí (12h) i un altra a la tarda (18h).
Gràcies a aquesta ampliació de l’horari, el cicle de
titelles ha rebut un augment de públic d’un 24% respecte el curs anterior. De setembre a juliol hem rebut 1.567 persones de públic al cicle de titelles.

Programació Titelles 2010-2011
Octubre de 2010
Mal de panxa d’en Bernat. Cia Xoi Mongoi
Novembre de 2010

Lluïsos Teatre ha participat a la primera edició del
Festival MINI BCN dirigit a tots els públics i principalment als infants, amb una programació conjunta dels teatres Almeria Teatre, el Rey de la Magia,
Guasch Teatre, La Puntual, Teatre Poliorama i Lluïsos Teatre.

Objectiu Freedònia
El curs 2010-2011 va portar tres noves sessions del
cicle “Objectiu Freedònia”, una reconeguda proposta cultural que ofereix música en directe combinada
amb altres disciplines culturals. El cicle ha aplegat
un centenar de persones.

Programació Objectiu Freedònia 2010-2011:

L’alè dels fils. Cia. Jordi Bertran

Desembre de 2010

Desembre de 2010

Jazz Tast. Un concert de jazz amb el tast de caves.

En Banyetes i el Nadal. Cia. Les Granotes

Març de 2011

Gener de 2011

Tribut a Nino Rota.

12h: El rus de la Melinda. Cia. La Closca

Juny de 2011

Febrer de 2011

Condal Town Re: Play (Acte performàtic responsable)

La lluna i la pruna. Cia. Mercè Framis
Març de 2011

Residències

L’aneguet lleig. Cia. El forat del niu
Abril de 2011
Puff, el drac màgic. Cia. Renaixença
29 de maig de 2011
Contes del món. Cia Tanaka Teatre

Lluïsos Teatre ha iniciat un projecte de residències
per a companyies professionals de teatre, pel qual
els Lluïsos cedeix el seu teatre a companyies professionals per tal de que assagin nous espectacles
i, a canvi, aquestes companyies es comprometen a
estrenar els seus espectacles al nostre teatre.

2, 3 de juliol (dins del Festival Mini BCN)
La flauta màgica de Mozart, Alehop produccions

B4.
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La primera residència ha sigut amb l’epectacle Dreamin’ & Rappin’ un musical hip-hop basat en “A
Midsummer Night’s Dream” de Shekespeare. La
companyia va oferir el 24 de juliol un assaig obert
gratuït per a tots els socis i han estrenat l’espectacle
els dies 14 i 15 d’octubre.
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Nova web
Amb l’objectiu de fomentar la programació i l’assistència de públic a Lluïsos Teatre, aquest curs s’ha
posat en marxa una nova web. Es tracta d’un portal
específic per al teatre en què es pot consultar tota la
programació i també comprar entrades de manera
on-line. www.lluisosteatre.cat
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B. TOTS SOM LLUÏSOS
B5. Serveis socis
Els socis i les seccions dels Lluïsos es beneficien de múltiples serveis que ofereix l’entitat
per facilitar el desenvolupament de les diferents activitats. Així mateix, els Lluïsos també
cerca la complicitat d’establiments comercials i culturals, especialment de la Vila de
Gràcia, on els socis poden gaudir d’avantatges.

Serveis als socis

1. SERVEIS GENERALS
Equipaments

Equipaments

Ordinador amb accés a la Secretaria on-line

Sala de seccions

Accés gratuït a Internet

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

Servei de bar
Jocs de taula al bar
Tennis taula
Sales per a realitzar diverses activitats
Servei de fax i fotocopiadora a preu de cost
Espai per a exposicions
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...

B5.
Serveis socis

2. SERVEIS A LES SECCIONS

Préstec d’ordinadors portàtils
Serveis a la secretaria dels Lluïsos
Gestió de la correspondència
Compte de correu electrònic
Control d’altes i baixes dels socis i sòcies
Comptabilitat
Servei de correcció lingüística
Servei de notes de premsa
Cursos de formació
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3. SERVEIS I AVANTATGES EXTERNS
Presentant el carnet dels Lluïsos, els socis poden
gaudir de descomptes i avantatges en un total de 68
comerços i establiments culturals.
Art, cultura i espectacles

10

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

Esports i muntanya

9

Federació de Colles de Sant Medir

Informàtica

1

Federació de Festa Major de Gràcia

Llibreries i papereries

5

Fundació Orfeó Gracienc

Llar

15

Roba i complements

13

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

Restaurants

2

Club d’Escacs els Tres Peons

Botigues d’animals

1

Casal Corpus Teatre

Gimnàs

2

Esbart Lluís Millet

Perruqueries, centres d’estètica i
rehabilitació

3

Regals i joguines

2

Club de Bàsquet Pedagògium

Altres

5

Unió Gracienca d’Escacs

ACR Germanor de Jubilats Casal Siracusa
Grup de Teatre Disbauxa
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C. REFORMES

Durant el curs 2010-2011 la Junta Directiva ha impulsat diferents reformes de millora de les infraestructures de l’entitat gràcies a una subvenció de
100.000 euros del Ministeri de Cultura. Les millores
s’han centrat en els espais següents: els vestidors
de bàsquet i bàdminton, el teatre, les zones comuns,
la coberta i la façana de la finca.
Les reformes que s’han fet al teatre, després de renovar l’escenari l’any anterior, han consistit en una
adequació a sota de l’escenari i la instal·lació d’uns
prestatges i penjadors per a emmagatzemar el vestuari i l’attrezzo. Aquesta reforma ha estat, alhora,
un projecte d’inserció laboral amb joves en risc d’exclusió social que s’ha dut a terme amb la Fundació
Comtal. D’altra banda s’ha millorat el vestíbul amb
la instal·lació d’un paviment de goma a l’entrada,
una nova retolació interna i a la taquilla; també s’ha
millorat la il·luminació amb bombetes de baix consum, i s’hi han instal·lat antilliscants a l’escala i s’ha
pintat el vestíbul.
En les zones comunes s’ha col·locat un arrambador
i noves portes, s’ha modificat la instal·lació elèctrica
i d’aigua i s’han pintat el primer i segon pis. D’altra
banda, s’ha fet una millora important també a la coberta i la façana de l’edifici amb una reparació de
les humitats, reconstruint el desguàs i aplicant una
capa de pintura a base de resines impermeables.
Pel que fa als vestidors de bàsquet i bàdminton, s’ha
comprat i instal·lat un nou dipòsit acumulador d’aigua calenda de 800 litres que permet garantir un nou
sistema d’aigua calenta per les dutxes. També s’ha
reforçat el paviment i s’ha pintat la sala del dipòsit.
D’altra banda, en els vestidors de l’equip femení de
bàsquet s’han reparat les parets (col·locació de rajoles i pintura), s’ha col·locat un nou paviment antilliscant, s’ha impermeabilitzat l’espai de dutxes i
incorporat noves dutxes i polsadors, i s’ha instal·lat
un fals sostre fonoabsorbent. També s’ha instal·lat
un nou enllumenat de baix consum i unes cisternes
de doble accionament per a estalviar aigua dels WC.

C1.
Les obres del Teatre

MEMÒRIA CURS 10-11
LLUÏSOS DE GRÀCIA
PÀG. 43

Lluïsos de Gràcia
Plaça del Nord, 7-10
08024 Barcelona
Tel. 93 218 33 72
Fax 93 218 20 58
www.lluisosdegracia.cat

