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INFORME DEGESTIÓ 

Introducció 

L’activitat del Casal de Joves Guineueta d’aquest 2019 ha continuat caracteritzant-se 

per la incorporació de noves persones referents que s’han encarregat de liderar les 

diverses comissions, grups estables i macroactivitats. Aquesta tendència al canvi 

generacional, la qual es va heretant des del 2015, ja s’ha establert com a un patró 

pràcticament natural del Casal que implica beneficis i dificultats. Per una banda, la 

incorporació de noves persones dona vida al Casal i és mostra de l’accessibilitat que 

s’ofereix per tal que qualsevol jove pugui incorporar-se al projecte. D’altra banda, 

planteja el repte de generar un bon traspàs entre referents que asseguri l’estabilitat 

quotidiana del projecte.  

Així doncs, durant la primera meitat d’aquest 2019, s’han establert aquests nous 

lideratges tot permetent acabar l’any amb una Comissió Gestora més enfortida. La 

franja d’edat de les persones membres d’aquesta Comissió Gestora i, per tant, de les 

que lideren el Casal, se situa entre els 19 i els 24 anys.  

Més enllà dels canvis generacionals, aquest 2019 també ha destacat per la posada en 

marxa d’un nou projecte que situa la mirada en l’adolescència. Aquest projecte ha 

consistit a donar a conèixer el Casal als centres educatius de secundària del barri de la 

Guineueta, tot promovent que les joves estudiants percebin el Casal com un punt de 

trobada i a on desenvolupar els seus propis projectes i donar resposta als seus 

interessos.  

El dia a dia del Casal ha seguit girant al volant de la celebració de grans activitats i 

dates rellevants, així com diades i festes populars. També s’han ofert una gran varietat 

de tallers en la programació setmanal establerta, els quals responien a demandes de 

les mateixes joves o bé propostes pròpies de la dinamització de l’Espai de Trobada i 

basades en una detecció prèvia de necessitats i interessos a treballar. 

En conclusió, el 2019 ha estat un any de creixement en el qual s’han començat a 

establir les bases per tal d’enfortir l’activitat, el compromís i, d’aquesta manera, 

aportar més estabilitat al projecte. Amb tot això, també es preveu una incorporació de 

més persones resultant del projecte que s’està realitzant als centres educatius del 

barri. 

 

Horari i desenvolupament quotidià 

- Espai de trobada: 

Tal com ja estava establert en els anys anteriors, el 2019 s’han mantingut els dos 

horaris d’obertura de l’Espai de Trobada del Casal segons l’horari d’estiu i l’horari 

d’hivern, els quals coincideixen amb el canvi d’horari estacional. La raó d’adequar 



l’obertura al canvi d’horari estacional es deu a l’ús que donen les usuàries a l’espai, ja 

que durant l’estiu l’afluència de la gent es manté fins a les 22 hores, mentre que a 

l’hivern decau a última hora de la tarda. 

 HORARI ESTIU HORARI HIVERN 

DILLUNS 17.00 h – 21.00 h 16.30 h – 21.00 h 

DIMARTS 17.00 h – 22.00 h 16.30 h – 21.30 h 

DIMECRES 17.00 h – 22.00 h 16.30 h – 21.30 h 

DIJOUS 17.00 h – 22.00 h 16.30 h – 21.30 h 

DIVENDRES 17.00 h – 00.00 h 16.30 h – 00.00 h 

DISSABTE   

DIUMENGE   

 

D’altra banda, tots els dilluns es tanca l’espai a les 21 hores, ja que és quan s’inicia la 

reunió setmanal de la Comissió Gestora del Casal. Aquesta es reuneix al mateix Espai 

de Trobada a porta tancada, tot i que és oberta per a totes aquelles persones usuàries 

que es vulguin comprometre amb el lideratge del Casal.  

Per últim, l’obertura de l’equipament durant el cap de setmana va lligada a la 

programació dels projectes i grups estables del Casal de Joves. Així doncs, l’horari 

queda subjecte a la decisió de la Comissió Gestora, a on estan representats tots els 

grups estables i projectes. En cas d’obertura, sovint es realitza entre les 11 i les 2 

hores.   

-Casal de Joves Guineueta: 

Cal diferenciar l’obertura de l’Espai de Trobada de la del Casal, ja que el primer es 

tracta d’un servei que s’ofereix, mentre que el Casal fa referència als espais propis de 

cada grup estable i/o projecte de l’entitat. Per tant, l’obertura del Casal sovint és 

variable, ja que s’adapta a les activitats i projectes que s’hi esdevenen.  

- Centre d’Informació Juvenil de Nou Barris: 

En relació amb el CIJ, aquest 2019 no ha comptat amb un horari propi, ja que 

principalment ha consistit en l’oferiment de diversos tallers oferts dins la programació 

setmanal de l’Espai de Trobada. En el cas de consultes concretes i individuals, s’atenen 

dins del mateix horari d’obertura.  

 



Relacions amb altres entitats 

Des del casal de Joves Guineueta es continua donant importància al treball comunitari i 

cooperatiu amb altres entitats de tipologia diversa. A continuació s’explica la relació 

mantinguda amb cadascuna d’elles durant aquest 2019: 

- Entitats que participen de la gestió de l'equipament: 

La Masia de La Guineueta, Associació de Lleure: Associació que fa de paraigües de tres 

entitats diferents, entre les quals es troba del Casal de Joves, i les aglutina per 

desenvolupar el projecte de dinamització comunitària del barri de La Guineueta, així 

com la posada en comú dels projectes compartits. A la mateixa vegada, es tracta de 

l’entitat gestora de La Masia de La Guineueta, l’equipament municipal en règim de 

gestió cívica on també se situa el Casal. El Casal compta amb una vocalia a la Comissió 

Gestora i, durant aquest 2019, s’ha mantingut una participació activa i periòdica que 

s’ha encarregat de fer pont entre la Comissió Gestora del Casal i de La Masia. 

Centre d’Esplai Guineueta: Associació amb la qual compartim el projecte de La Masia 

de La Guineueta; l’Esplai esdevé el projecte infantil i el Casal el juvenil. Es considera 

primordial disposar d’una bona coordinació, ja que ambdues associacions es vinculen 

per tal que el Casal pugui ser la continuació de la vida associativa dels infants i 

adolescents que participen de l’Esplai. Per aquesta raó, durant el 2019 ambdues 

associacions han continuat amb el lideratge del Grup d’Adolescents de la Guineueta 

(GAG), que té com a objectiu acompanyar durant dos anys als i les adolescents en el 

salt de l’Esplai al Casal. 

Ateneu Guineueta: Associació amb qui també compartim el projecte de La Masia de La 

Guineueta i que esdevé l’espai de participació de les persones majors de trenta anys. El 

2019 ha estat el seu quart any de recorregut i aglutina grups i projectes amb un marcat 

caràcter intergeneracional. A finals d’aquest 2019, i amb la perspectiva dels nous 

projectes 2020 tant de l’Ateneu com del Casal, s’ha treballat per plantejar activitats 

conjuntes per tal d’assegurar una col·laboració més estreta entre ambdues i, a la 

vegada, establir una continuïtat de la vida associativa d’aquelles persones que 

participen del Casal de Joves.  

- Entitats i plataformes de les quals en formem part: 

Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya – ACJ: Durant el 2019hi ha hagut 

una evolució en la participació que hem establert dins de l'ACJ. En un inici, la relació 

establerta ha estat més de caràcter puntual, tot assistint a les trobades de Territori 

Barcelona de manera esporàdica i sense gaire constància, ja que no es comptava amb 

cap persona del Casal que fos referent per dur a terme aquest rol. Així i tot, durant el 

darrer trimestre de l'any dues persones de la gestora han assumit la funció de 

representants mentre que una altra ha entrat a formar part del Secretariat de l'ACJ. 

Això s'ha notat en gran manera en què hem aconseguit consolidar una participació 

contant i activa per part del Casal. Les activitats més destacables d'aquest 2019 han 



estat la Tancada de Territori Barcelona, la Trobada de Casals de Joves de Catalunya i La 

Mertxe, la festa major jove i participativa de la ciutat. A més, cal destacar la 

participació del Casal a la comissió Xarxa Jove, creada per l'associació per debatre el 

mode de participació dels casals de joves de Barcelona en una taula de coordinació 

amb el Departament de Joventut de l'Ajuntament (la qual segueix en actiu al no haver 

resolt la situació plantejada). 

Coordinadora Cultural de Nou Barris Zona Centre: Aquest 2019 hem mantingut una 

relació testimonial respecte a la nostra assistència a les reunions convocades. Les 

activitats que, un any més, s'han desenvolupat des de la Coordinadora Cultural, han 

estat el Carnaval i La Cultura va de Festa. La preparació d’aquestes s’han 

complementat en taules de coordinació exclusivament juvenils, amb el CJ Prosperitat, 

el KJ Roquetes i el CJ Porta. Pel que afecta la Cultura va de Festa, aquest any no s’ha 

organitzat el concert jove del dissabte a la nit per manca d’implicació, tot i que hem 

recuperat l’espai del diumenge a la tarda tot organitzant una gimcana entre les 4 

entitats. En aquesta taula de programació temàtica, la participació sempre ha estat de 

caràcter associatiu, és a dir, sense la presència del personal tècnic del CJ Guineueta.  

Taula Jove: Dins del sinus de la Coordinadora Cultural s'establia la Taula Jove, un espai 

de coordinació per les entitats juvenils que hi participen. Actualment, segueix sense 

activar-se del tot, ja que només es troba de forma puntual i únicament per organitzar 

grans esdeveniments. Així i tot, des del Casal de Joves Guineueta hem seguit apostant 

per aquest espai amb dos objectius clars: esdevenir un espai de coordinació per a 

campanyes unitàries impulsades des de les associacions juvenils del territori; i 

convertir-se en un referent de la joventut associada del districte envers 

l'Administració, per tal que sigui una interlocutora vàlida per el que fa referència a 

polítiques de joventut. 

Coordinadora d’Entitats de la Guineueta: Respecte a la nostra participació en la 

Coordinadora d'Entitats del Barri hem de fer autocrítica, ja que hem tingut una 

participació baixa. Això es deu que hem hagut de canviar la persona referent d'aquest 

espai diverses vegades, tot ocasionant una manca de seguiment. Tanmateix, hem 

continuat avançant en el canvi de paradigma de la coordinadora, tot acollint a més 

entitats del barri i impulsant nou model en la programació de la Festa Major del barri, 

esdevenint així una Festa Major més compartida i cooperativa.  

Altres coordinacions: Amés de les entitats de les quals es formem part, hem 

mantingut relació amb altres entitats i plataformes: 

- Associació de Veïns i Veïnes de LaGuineueta 

- Mercat de LaGuineueta 

- Xarxa Nou BarrisAcull 

- Coordinadora de Diables deBarcelona 

- Coordinadora de Bestiari deCatalunya 



- Unitat Contra el Feixisme i el Racisme 

- Punt d´Informació de laDona 

- Agència de Salut Pública deBarcelona 

- Consell de la Joventut de Barcelona 

 

- Altres relacions establertes 

Ajuntament de Barcelona – Districte de Nou Barris: En la línia dels anys anteriors, 

aquest 2019 hem mantingut una coordinació fluida i cordial. Considerem que la relació 

establerta entre l'equip tècnic del Casal i el Tècnic de barri del Districte ha estat molt 

adequada i ha tingut un impacte molt positiu pel desenvolupament del Casal. 

Direcció General de Joventut: Aquesta relació s'ha basat sobretot a través de la Xarxa 

Catalana de Serveis d'Informació Juvenil amb motiu del nostre Centre d'Informació 

Juvenil de Nou Barris (CIJ9B). Durant aquest 2019 hem seguit considerant necessària 

mantenir aquesta connexió pels recursos que brinda la Xarxa i als quals ens interessa 

poder optar per tal d'oferir-los al jovent del barri. 

Punt d’Informació Juvenil de 9B: La coordinació entre el Casal i el PIJ s'ha mantingut 

durant aquest 2019 de la mateixa manera que ho venia fent durant els darrers anys. 

Aquest 2019 ha destacat per diverses activitats conjuntes, com ara: un itinerari 

formatiu sobre l’FP Dual, diverses activitats programades al voltant de l'àmbit laboral, 

col·loquis sobre les vies d'accés a l'habitatge davant les dificultats amb els que es troba 

la joventut, una activitat per donar a conèixer els serveis juvenils del districte, etc. Més 

enllà d'això, cal destacar la col·laboració que s'ha prestat entre el Casal i el PIJ per 

aproximar-nos als centres d'educació secundària del barri. Per últim, el Casal serveix 

d'altaveu de totes les activitats que s'hi esdevenen al PIJ i a la inversa. 

Centres d'Educació Secundària del barri: Aquest 2019 s'ha fet una aposta des del Casal 

per tal de donar-lo a conèixer als cursos de 4t d'ESO de dos centres educatius del barri. 

Això ha servit per tal d'aproximar l'espai de trobada a altres joves que no coneixien el 

Casal i afavorir l'accès de noves persones al Casal. De cara al 2020 seguirem treballant 

en aquesta línia per tal d'enfortir les franges d'edat més joves (a partir de 16 anys) del 

Casal. 

Sòcies i usuàries 

Aquest 2019 ha estat un any de canvis i inestabilitat pel que fa a l'afluència tant en 

l'assistència de persones usuàries de caràcter puntual com en les taules de treball o 

comissions. Si fem un exercici de memòria i comparem el Casal amb uns quants anys 

anteriors, la participació actual és clarament més minva i respon a un cicle natural de 

l'entitat. Des del 2018 i fins a mitjans del 2019 s'observava encara una tendència de 

decreixement pel que fa a la participació.  

Davant d'això es va decidir enfortir el projecte de l'Espai de Trobada, el qual compta 

amb una persona dinamitzadora a qui se li ha fet una ampliació horària per tal que 



pugui desenvolupar les seves tasques amb més qualitat. D'altra banda, aquesta 

ampliació horària també ha servit per poder fer sostenible el projecte dirigit a 

aproximar el Casal als centres d'educació secundària del barri i donar-lo a conèixer 

entre les joves estudiants. Aquesta ampliació horària s'ha valorat positivament per les 

persones usuàries i ha tingut un efecte crida per les joves estudiants dels centres 

educatius. Així i tot, cal tenir en compte que el Casal ha tingut un canvi de Secretaria 

General que de manera lògica i natural tampoc ha afavorit a una situació d'estabilitat 

per tal que les mesures preses poguessin donar tots els fruits esperats.  

El darrer trimestre d'aquest 2019 aquesta tendència al decreixement sembla haver-se 

aturat i, de fet, hi ha hagut un augment en el nombre de persones assistents de l'Espai 

de Trobada. També s'han començat a generar noves sinergies en els grups estables 

(explicat posteriorment) i comença a intuir-se una millora en la participació de les 

persones sòcies del Casal. Durant el 2020 es continuarà treballant en aquesta línia per 

poder ampliar la quantitat de persones que hi participen així com la qualitat d'aquesta 

activitat. 

 

La Gestora, l'equip gestor 

Durant l'any 2019, la Gestora, l'òrgan responsable de la gestió del Casal, s'ha reunit 

tots els dilluns per tal de fer un seguiment del mateix així com de tots els seus 

projectes i grups estables.  

El conjunt de persones que hi forma part ha girat entorn les 8 o 10 persones, les quals 

disposen de càrrecs concrets a desenvolupar. Es tracta d'un equip amb una mitjana 

d'edat de 20 anys i que, per tant, encara té una vida associativa molt jove i amb molts 

anys al davant per seguir participant. Durant aquest any també ens hem centrat en la 

importància de la presa de consciència de la magnitud del projecte del Casal: la gestora 

com a espai real de decisió, com a eina clau per la comunicació i gestió de conflictes, 

així com a la conductora de les línies d'actuació de l'entitat. 

 

 

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS 

Tal com venint fent des d'anys anteriors, des del Casal ens plantegem una sèrie 

d’objectius assolibles a curt-mig termini, els quals fan referència a diferents àmbits de 

l’associació. Val a dir però, que igual que cada any no podem considerar que els 

objectius s’inicien i es tanquen en el termini de temps d'un any, sinó que és un període 

d’inici i que, per tan, gran part dels objectius queden pendents per continuar 

treballant-los per tal de mantenir una coherència en la nostra intervenció educativa.  



Valorem que seguim sent un espai de referència com a motor d’espais de participació i 

decisió des de les joves i per a joves. Considerem que el Casal de Joves Guineueta és un 

espai acollidor per la joventut del barri, ja sigui amb una intencionalitat concreta 

d'involucrar-se en el projecte, o bé amb una participació més minsa però present. A 

més, les persones usuàries mostren una certa diversitat de perfils i gustos, fet que 

enriqueix el Casal i ens ajuda a ser un espai més obert que fuig de l'heterogeneïtat. Així 

i tot, i partint de les dades poblacionals del barri, continuem tenint poca presència de 

població racialitzada. 

En la línia de les darreres valoracions, considerem que la diversitat de les persones que 

fan ús de l’espai es tradueix en les activitats i propostes que programem al Casal i, 

especialment, a l’Espai de Trobada. Fent una lectura crítica de les assistències a les 

activitats valorem que l’espai està masculinitzat, tot i que els lideratges de les 

comissions organitzadores i activitats són força paritaris. 

Pel que fa al relleu entre antigues usuàries i noves participants, caldria tornar a posar 

el focus en donar un cert reforç a aquest aspecte, ja que no s'ha realitzat tant com 

hauria estat necessari. Així i tot, sí que hi ha una certa tendència a fer un traspàs de 

manera habitual.  

Respecte a les coordinacions externes, seguim participant d’espais amb altres entitats 

juvenils, socials i culturals del barri i el districte, ja sigui per dissenyar activitats de 

dinamització comunitària com projectes de transformació social.  

 

 

VALORACIÓDE LES ACTIVITATS 

En la línia tradicional del Casal, aquest any hem seguit treballant per projectes, que 

marquen el dia a dia del Casal i, a la vegada, l'omplen de contingut. La programació 

quotidiana recau en les propostes dels diferents grups estables i de les persones que 

participen dels mateixos projectes, tot i que no es pot obviar la proposta activa que 

també realitza la figura de dinamització a l'hora de programar tallers i activitats en el 

dia a dia. Partint de tot això, és la Gestora l'encarregada de fer quadrar totes les 

propostes, activitats i projectes, per tal de fer-ho sostenible. 

La programació setmanal del Casal sobretot se centra en les activitats del dia a dia que 

es dinamitzen en l'Espai de Trobada, ja que l'entenem com la porta d'entrada de totes 

aquelles persones que s'aproximen a l'espai però que no hi participen activament. Per 

tant, aquest espai esdevé el centre neuràlgic de la quotidianitat de l'entitat. Així i tot, 

aquesta es complementa i coordina amb totes les propostes sorgides per part de tota 

la resta d’òrgans de participació del Casal. 

Dins d'aquest dia a dia, és molt important tenir en compte el projecte BarTolo. Durant 

aquest 2019 hi ha hagut més d'un relleu de les persones que s'hi encarreguen i aquest 



fet tampoc a facilitat que hi hagués una certa estabilitat en el Casal – tal com hem 

explicat anteriorment. Així i tot, les diferents figures que hi han passat, així com la 

consolidació de la darrera, han estat molt positives a l'hora de crear un ambient 

favorable a l'Espai de Trobada i de dinamitzar diverses activitats. Un exemple és el 

projecte de dinamització musical i d’oci nocturn, que es coordina amb l’Espai de 

Trobada, i que permet fer una oferta d'oci nocturn setmanal. A més, durant aquest 

2019 també s'ha començat a plantejar la possibilitat d'enfortir aquest oci nocturn per 

tal de tenir una oferta més diversa, per un públic més ampli i compartida amb 

l'Ateneu.  

L’activitat al Casal és contínua, ampliant noves àrees, completant algunes existents i 

mantenint aquelles històriques que donen identitat al Casal. Així doncs continuem 

reorganitzant-nos per donar cabuda a tot el jovent del barri i del districte. 

 

 

GRUPS ESTABLES 

Un dels principals objectius del nostre projecte és el foment de la participació de la 

joventut del barri i districte, motiu pel qual des del Casal intentem donar suport a totes 

aquelles propostes per fer possibles activitats que responguin als seus interessos i 

necessitats. Els grups estables són l'estructura que respon a aquest objectiu, ja que 

consisteixen en un col·lectiu de joves que s'agrupen entorn d’un centre d'interès i que 

desenvolupen les seves pròpies iniciatives. D'aquesta manera, tot i que cada grup 

estable es crea com a resposta a l'interès d'un grup de persones concret, acaben 

esdevenint el motor del Casal perquè aporten estabilitat i contingut al projecte global. 

Per tot això, com a Casal ens plantegem una sèrie d'estratègies específiques que 

diferenciem en quatre grans eixos i que, a continuació, ens disposem a avaluar: 

Potenciar els grups estables com a impulsors del projecte global, fent créixer els seus 

projectes i facilitant els recursos necessaris. 

Durant aquest 2019 hi ha hagut diferents etapes pel que fa a cadascun dels grups 

estables. Tot i això, tots els grups estables que es mantenen en actiu compten amb una 

persona representant d'aquest a la Gestora que, a la vegada, desenvolupa les funcions 

pertinents a l'equip gestor. Així i tot, la participació de les figures representants dels 

grups estables varien en funció de cadascun d'aquests. Durant aquest any s'ha intentat 

mantenir aquesta mirada global d'entitat i cada vegada està més consolidada. Així i tot, 

valorem que cal que aquest sigui un dels principals eixos de treball del pròxim any, ja 

que es troba en un moment fluix i és de gran rellevància per l'estabilitat del Casal. 

Consolidar els grups estables existents, dotar-los de formació i estimular l’acció 

quotidiana d’aquests, procurar la nova entrada de joves als grups. 



Aquest objectiu es troba en diferents fases segons cada grup estable. En alguns ja ni 

tan sols és aplicable per l'autonomia i solvència de la qual ja disposa, mentre que en 

altres és l'objectiu central del moment, ja que representa l'avantsala a poder disposar 

d'una mirada més global del Casal i, com a conseqüència, a entendre la 

corresponsabilitat compartida que tira endavant l'entitat. 

Estar oberts a  l’entrada de nous grups de joves organitzats de la zona. 

Durant aquest 2019 no ha entrat cap nou col·lectiu ja organitzat del territori, ni s'ha 

creat cap nou grup estable sorgit des de zero. Així i tot, en la mateixa línia que anys 

anteriors, hem seguit facilitant espais a grups informals que es transforma en diferents 

col·laboracions que van tenint lloc al llarg de l'any.  

 

Tocanassos de la Guineueta 

- Descripció de l'activitat: 

Tocanassos de la Guineueta és el grup estable de percussió del Casal de Joves 

Guineueta. A més, també forma part del Grup de Foc de la Guineueta, el qual està 

format per La Meri, Diables i Tocanassos.  

Aquest 2019 ha esdevingut un any de renaixement per Tocanassos, ja que ha patit un 

canvi generacional important que ha fet perillar la seva continuïtat. Així i tot, en cap 

moment ha deixat de ser un grup actiu i a acabat remuntant i esdevenint un grup 

estable ple de cares noves i amb energies renovades. 

- Descripció del grup i de la seva organització: 

La relació establerta durant aquest any el Casal i altres grups estables ha estat puntual. 

El projecte es va reiniciar el passat febrer, tot estrenant grup amb la rua de carnaval. A 

partir d'aquí la participació ha estat més ocasional, amb presència a algunes gestores i 

altres esdeveniments, com la calçotada o el Simbiruta. La motivació de les noves 

incorporacions no ha estat gaire estable i el grup ha anat perdent membres a mesura 

que s’incorporaven de noves. Així i tot, finalitza l'any amb molta més estabilitat del que 

la va començar, doncs sembla que a la fi s'ha acabat consolidant. 

- Coordinació altres grups estables i entitats de la casa i del barri: 

El grup fa autocrítica i analitza que la manca d'una representació constant a les 

gestores del Casal ha suposat una manca de coordinació adequada amb la resta de 

grups estables. Això ha suposat certes dificultats a l'hora que es poguessin consolidar 

com a grup, ja que no han pogut donar gaire a conèixer la seva activitat. Així i tot, 

aquesta manca de presència s'ha d'entendre que s'ha donat en un moment d'hores 

baixes en què el grup intentava remuntar i, ara que ja està més reforçat internament, 

ha assegurat establir una coordinació directa de cara a l'any 2020. 



- Objectius: 

A continuació es valoren els objectius plantejats en el projecte 2019 i es valora el seu 

grau d'assoliment: 

- Aconseguir noves incorporacions i una bona entrada.  

ASSOLIT. L’objectiu general d’aquest any ha estat poder continuar amb el projecte de 

Tocanassos a partir de la incorporació de noves membres. Tot i que aquest objectiu ha 

presentat moltes dificultats, ja que forces de les noves incorporacions han marxat, 

finalment s'ha pogut crear un grup més estable de cara a finals d'any. 

- Consolidar-nos com a grup. 

ASSOLIT. Aquest objectiu ha estat assolit a l'últim moment, però tot indica que l'any 

2020 s'iniciarà amb un grup consolidat i estable. 

- Tornar a l’activitat de grup i assumir alguns bolos.  

ASSOLIT. Tal i com ja s’ha explicat, la inestabilitat del grup no ha afavorit a que es 

consolidés un grup de manera àgil, tot i així va ser capaç d’assumir algunes actuacions. 

- Dinamitzar la pàgina de Facebook. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Hi ha hagut una activitat més o menys constant a la pàgina 

d'Instagram, tot i que cal fer-li un gir per poder ser més visibles i arribar a més 

persones. A més, els canvis constants de persones van fer perdre l'accés a la pàgina de 

Facebook durant una temporada, fet que ha suposat que no es pogués actualitzar.  

- Activitats realitzades: 

El grup i l'any va començar tocant per la rua de carnaval del districte de Nou Barris. 

També ha participat de diverses festes majors, correfocs, festes joves i activitats del 

Casal.  

A part dels bolos realitzats, hem participat de diferents activitats que organitzades des 

del Casal, tot donant un cop de mà, per exemple, a la barra, muntatge i desmuntatge, 

entre altres tasques.  

Els bolos que s’han anat realitzant han estat a partir del contacte a través de l'equip 

tècnic o bé a través de les membres més antigues. Aquests bolos consisteixen a fer una 

petita cercavila, sovint conjunta amb Diables. 

- Gestió econòmica: 

Des del grup Tocanassos no s'ha comptat amb una figura de tresoreria, així que 

aquesta funció ha estat assumida per la Secretaria Tècnica del Casal. S'han realitzat en 

la seva major part les despeses previstes i hi ha hagut ingrés major de l'esperat que 

s'ha compartit amb la resta del Casal. 

 



Diables de la Guineueta 

- Descripció de l'activitat: 

Aquest ha estat un any d’especial dificultat per aquest grup estable, ja que ha estat el 

més afectat pel canvi de Secretaria General del Casal. Això es deu a que l’anterior 

Secretaria General també era membre del grup de Diables, fet que facilitava que la 

coordinació d’aquest es mantingués viva i constant. A partir d’aquest canvi, el grup de 

Diables s’ha desactivat i -tot i que hem de tenir en compte que això no s’ha donat fins 

al darrer trimestre i que, per tant, sí que ha mantingut activitat durant la resta de 

l’any- no ha acabat de remuntar-se. Tot i això, se’l continua considerant un grup 

estable del Casal, ja que aquets darrer trimestre ha servir per començar a definir 

estratègies per recuperar l’activitat del grup. 

- Descripció del grup i de la seva organització: 

Durant gairebé tot l’any, el grup ha mantingut les estructures més o menys similars a 

les dels anys anteriors, les quals es basaven sobretot en el repartiment de les següents 

tasques: relacions amb el Casal, gestió econòmica, comunicació interna i comunicació 

externa. Així i tot, cal tenir present que la coordinació diària requeia sobretot en la 

figura de la Secretaria General, fet que implicava una fortalesa pel grup, ja que 

disposava d’una persona molt més vinculada que feia les funcions de voluntària i de 

personal tècnic; però també implicava una amenaça que s’ha fet realitat, ja que al 

marxar aquesta persona el grup ha quedat desorganitzat.  

- Coordinació altres grups estables i entitats de la casa i del barri: 

La participació de Diables amb la resta del Casal ha estat molt minsa. En certa ocasió sí 

que s’ha organitzat alguna activitat l’Espai de Trobada i també s’ha participat de l’espai 

de la Gestora del Casal. Ha estat major la coordinació amb altres entitats o grups de 

percussió, ja que s’han mantingut col·laboracions anteriors i se n’ha creat alguna de 

nova. 

- Objectius: 

A continuació es valoren els objectius plantejats en el projecte 2019 i es valora el seu 

grau d'assoliment: 

- Consolidar-se com a grup estable actiu del casal. 

NO ASSOLIT. Tal i com s’ha explicat anteriorment, i tot i que si que hi ha hagut un 

període de l’any en que el grup es va mostrar actiu i participatiu en el Casal, no podem 

considerar que aquest s’hagi acabat consolidant, ja que ha acabat l’any amb una 

activitat pràcticament inexistent.  

- Créixer en nombre de persones membres i generar implicació en el dia a dia del 

Casal per donar-se a conèixer. 



NO ASSOLIT. Durant un cert període de l’any sí que es podria considerar que hi va 

haver un creixement i es va generar una certa implicació amb la resta del Casal, ja que 

el grup va ser present a les reunions de la Gestora. Així i tot, i davant la situació 

d’inactivitat amb la que s’ha trobat a finals del 2019, no podem considerar que aquest 

objectiu hagi estat assolit. 

- Empoderar a les membres del grup perquè puguin desenvolupar tant la seva 

activitat com la pròpia del grup d’una forma autònoma. 

NO ASSOLIT. Aquest objectiu naixia de la intuïció que el grup se sostenia, en gran part, 

per la implicació de la Secretaria General anterior, ja que formava part d’aquest. En 

vista que el grup ha deixat de tenir activitat a partir de la sortida d’aquesta persona, es 

fa palès que no s’havia aconseguit consolidar el grup per si mateix i que no va arribar a 

assolit una autonomia real. 

- Generar un programació estable d’activitats. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Tot i que el 2019 hagi acabat amb el grup força dispersat, 

l’activitat del grup sí que ha estat funcional en molts moments del’any. És evident que 

no podem parlar d’estabilitat total, però sí que hi ha hagut una certa planificació que 

ha permès disposar d’una programació.   

- Crear una estructura d’organització que doni resposta les necessitats de cada 

moment. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Aquest objectiu no es considera totalment assolit perquè no 

hi ha una estructura plenament planificada que permeti la fluïdesa i s’adapti 

constantment a les circumstàncies del grup. Tot i així, sí que s’ha intentat donar 

resposta a cada un dels moments pels que el grup passava per poder adaptar la 

realitat a les membres del grup. 

- Activitats realitzades: 

Durant l’any s’han realitzat algunes actuacions, s’ha participat de dos tallers 

organitzats conjuntament amb l’Espai de Trobada i d’altres activitats del Casal, com ara 

la calçotada. També s’han realitzat sortides, excursions, visites i vetllades entre les 

membres del propi grup per tal de treballar la cohesió i anar a conèixer altres grup de 

foc del territori català. Així doncs, el nivell d’activitat que s’ha mantingut ha estat més 

o menys el planificat en el projecte de l’any. 

- Gestió econòmica: 

El resultat de l’activitat ha tingut un balanç positiu, ja que s’ha realitzat una mica 

menys de la despesa pressupostada a la vegada que s’ha incrementat una mica l’ingrés 

esperat. Sigui com sigui, es valora que la gestió ha estat adequada, ja que s’han pogut 

cobrir totes les despeses necessàries i, si s’ha donat un increment ha estat perquè hi 

ha hagut una major activitat de la planificada en l’àmbit de les actuacions. 



Torreón del Humo 

- Descripció de l'activitat: 

Aquest any ha sigut un període de transició i canvis en el nostre funcionament del grup 

de rol degut al relleu generacional que hem portat a terme i que encara ara estem 

consolidant. 

La idea era formar un nou grup amb la gent més jove mentre que les més 

experimentades deixaven d’implicar-se en el rumb i desenvolupament del nou grup. En 

un inici s’anava a formar un segon grup a l'Ateneu amb aquestes membres que es 

coordinarien amb nosaltres, de manera que poguessin seguir involucrant-se en les 

activitats. Al final no es va arribar a formar aquest segon grup degut a una manca de 

gent, però sí que han deixat de prendre part en el dia a dia del Torreón i només 

aporten suport i consell quan se’ls demana.  

Degut a això hi ha hagut diferents entrebancs durant aquest relleu, però s'espera 

acabar-ho de solucionar-ho durant el pròxim any i facilitar els futurs relleus, ja que 

aquest ha estat el primer que s'ha dut a terme.  Per tots aquests motius, també es 

considera que aquesta experiència també ha aportat un gran aprenentatge pel grup. 

A més, també ha estat molt enriquidor que hi hagi hagut un esforç a l'hora d'obrir-se 

cap a la resta del Casal i haver participat de les activitats que s'organitzen i que, tot 

just, han començat a reprendre des del grup.  

- Descripció del grup i de la seva organització: 

Aquest any les persones membres del grup s’han mantingut més estables que 

l’anterior, fet que ha facilitat sostenir la motivació per assegurar que el grup 

continuava endavant i poder fer front a les dificultats que han anat sorgint al llarg de 

l’any. Tot i això, en les darreres activitats realitzades aquest 2019, hi ha hagut menys 

implicació de l’esperada entre algunes de les membres actives, el qual ha suposat que 

haver de tirar endavant les activitats planificades amb menys recursos dels planificats. 

D’altra banda, cal mencionar que durant aquest 2019 el grup ha tornat a disposar de 

claus per poder realitzar les activitats pròpies del grup fora de l’horari ordinari 

d’obertura del Casal. Això ha fet recuperar la motivació de moltes de les persones que 

hi formen part, ja que ha facilitat la vida quotidiana del grup. 

- Coordinació altres grups estables i entitats de la casa i del barri: 

Dels objectius plantejats, hi havia dos que justament anaven enfocats fomentar una 

millor coordinació entre l’Ateneu i el Casal de Joves. Podem considerar que hem 

complert amb un d’ells, ja que hi ha hagut una major implicació amb el Casal i s’ha 

assegurat que a totes les gestores hi assistia la persona referent de grup. A més, 

aquesta persona també té les funcions de tresorer del Casal i de representant d’aquest 

a l’ACJ, fet que facilita la implicació amb l’entitat. Tot i així, no s’ha acabat d’assolir que 

tot el grup es vinculi amb més regularitat amb el Casal de Joves. 



A més, des del grup també es valora molt positivament una reunió que es va realitzar 

amb la dinamitzadora de l’Espai de Trobada i la nova Secretaria general, ja que va 

servir per generar noves propostes d’activitats que vinculessin el grup amb la resta de 

l’entitat. S’espera que tot això pugui tirar endavant de cara al projecte del 2020.  

- Objectius: 

- Coordinar-nos amb el grup de rol de l’Ateneu Guineueta. 

NO VALORABLE. Finalment no es va arribar a formar el grup de rol de l’Ateneu i, en 

conseqüència cap coordinació hagués estat possible. 

- Assolir un bon relleu generacional i dels càrrecs. 

MITJANAMENT ASSOLIT. El relleu s’ha anat portant i sí que es considera que s’ha 

realitzat, tot i així cal tenir en compte que ha generat certs problemes que han 

dificultat el dia a dia de la vida del grup.  

- Augmentar i millorar la participació del grup. 

ASSOLIT. La participació del grup sí que ha augmentat al llarg de l’any, tot i que encara 

s’ha de millorar per evitar que algunes de les persones membres tinguin una major 

càrrega de feina que d’altres. 

- Millorar i promoure les activitats sent conscients de les nostres capacitats alhora 

que vetllem per elles. 

ASSOLIT. Aquest any el grup ha realitzat noves activitats i s’han reprès els tornejos de 

“Magic: TheGathering” que s’havien deixat de fer. També s’ha modificat el “Torneig 24 

hores”, ja que s’ha fet obert al públic i ha suposat una millora per l’activitat. I, per 

acabar, el grup s’ha fer càrrec de manera totalment autònoma del FoxyBowl. Per totes 

aquestes raons, es considera que l’objectiu ha estat àmpliament assolit.  

- Generar sinergia entre el grup i la resta del Casal. 

ASSOLIT. Si es parteix de la comparativa amb anys anteriors, es considera que hi ha 

hagut una major implicació del grup amb la resta del Casal i s’han polit alguns aspectes 

que havien generat conflictes en anteriors ocasions.  

- Fomentar un bon ambient entre les membres del grup. 

ASSOLIT. Aquest any s’ha notat la cohesió del grup, la qual s’han traduït en una major 

motivació a l’hora de voler tirar endavant el grup estable. 

- Activitats realitzades: 

A continuació es descriuen les activitats que hi havia planificades en el projecte 2019 i 

la valoració de com ha anat cadascuna d’elles: 

- Rols en Viu: Aquest any no s’ha efectuat la partida que hi havia planejat amb motiu 

de la Nit d’Ànimes degut a un problema de coordinació. 



- Partides de Rol: Les partides s’han desenvolupat amb normalitat fins després de 

vacances d’estiu, però s’han vist afectades per la retirada de claus des de setembre fins 

al novembre i els consegüents canvis en els horaris. 

- Partides de rol per l’esplai: Va ser una activitat que va tenir molt èxit tant entre les 

persones del grup estable que la van organitzar com entre les joves que hi van 

participar. S’espera poder-la seguir repetint més endavant. 

- Torneigs de Magic: S’havia decidit cancel·lar-los degut a la falta de motivació dels 

membres, però en els últims mesos ha ressorgit l’interès i s’han dut terme un torneig 

que, tot i que no hi va participar gaire gent, va funcionar força bé i s’ha decidit 

recuperar-los com a activitat del grup.  

- Tancada: Les activats que s’hi van realitzat van ser un èxit i es va valorar molt 

positivament. Així i tot, cal tenir en compte que forces membres no hi van poder 

assistir i la seva absència es va notar molt durant la reunió. 

- 24 Hores: Aquest any es va decidir que aquesta activitat seria oberta i es va anunciar 

al Casal per tal de convidar a les persones usuàries. Així i tot, aquestes no van mostrar 

gaire interès i la gent de fora que va assistir van ser essencialment persones conegudes 

del grup estable. Tot i això, l’activitat va funcionar tal i com s’havia planificat i es va 

considerar un èxit.  

- PixelParty: Es va dur a terme sense incidències tot i que els va resultar molt sobtada i 

es va haver de fer amb presses. 

- FoxyBowl: Va haver-hi problemes d’infraestructura al trobar-se l’espai en obres, però 

l’activitat es va acabar podent realitzar i les participants van expressar que havien 

gaudit molt. 

- BloodBowl 24h:L’activitat va anar molt bé i tot i que van sorgir algunes incidències, 

aquestes es van poder solucionar sobre la marxa.  

• Calçotada: Aquest any hi van haver problemes de coordinació entre el grup de rol a 

l’hora de dur a terme l’activitat, que va suposar que algunes membres del grup 

haguessin d’assumir un excés de càrrega.  

- Gestió econòmica: 

Aquest 2019 hi ha hagut una millora en la gestió de l’economia, tot i que en un inici hi 

va haver forces dificultats a l’hora que la nova persona que assumia la figura de 

tresorera pogués aclarir certes confusions que havia deixat l’anterior persona. 

També s’han dut a terme diverses campanyes econòmiques per tal de poder finançar 

una ludoteca al Casal. 

Finalment, el balanç de l’activitat ha estat pràcticament a zero, tot i que hi ha hagut 

una petita desviació en positiu. Hi ha hagut menys ingrés del pressupostat, però a la 

seva vegada també hi ha hagut menys despesa de l’esperada. 



Fractal Kaos 

- Descripció de l'activitat: 

Aquest ha sigut un any ple de novetats i canvis. El col·lectiu ha fet un creixement, s’ha 

consolidat i ha desenvolupat les diverses activitats de l’any amb energies renovades. 

Ha continuat buscant el seu lloc a la ciutat tot promovent l’estil de la música 

electrònica psicodèlica, tot perseguint el seu propi so. A més, el projecte ha donat 

cabuda a altres inquietuds més enllà de la música, com és la cultura de l’art, les 

manualitats i els malabars. 

- Descripció del grup i de la seva organització: 

Totes les activitats realitzades s’han organitzat directament des del grup estable, el 

qual s’organitza de manera transversal i assembleària, intentant assegurar que totes 

les persones hi tenen veu i arribant a consensos per donar cabuda a totes les 

inquietuds i necessitats de les membres del grup. Cal tenir en compte, però, que si que 

es compta amb dos càrrecs assumits per les persones del col·lectiu: la tresoreria i la 

representació del grup a la Gestora del Casal. Aquestes dues figures s’intenta que 

siguin fixes per assegurar que no es perden les informacions. A més, també hi ha hagut 

coordinació amb les persones que durant aquest 2019 han ocupat el càrrec de la 

Secretaria General del Casal.  

- Coordinació altres grups estables i entitats de la casa i del barri: 

Des del grup estable s’ha participat de la majoria de reunions de la Gestora del Casal, 

tot assegurant que com a mínim es complia amb una certa implicació amb el projecte 

global. Així i tot, el més rellevant és destacar la col·laboració que hi ha establerta entre 

Fractal Kaos i altres col·lectius, com ara Brahma. 

- Objectius: 

A continuació es valoren els objectius plantejats en el projecte 2019 i es valora el seu 

grau d'assoliment: 

- Construir el propi equip de so i les decoracions pròpies del grup. 

ASSOLIT. Durant aquest 2019 s’ha aconseguit construir el Sound System de Fractal 

Kaos així com les decoracions que presenten a les diferents festes que organitzen. 

- Oferir coneixements sobre les drogues i el seu consum responsable en els nostres 

espais d’oci. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Durant les diferents festes i esdeveniments s’han repartit 

fulletons informatius sobre les drogues per tal de promoure la consciència d’un 

consum responsable. Així i tot, no s’ha comptat amb cap col·laboració d’altres entitats 

especialitzades per abordar aquest tema. 

- Promoure un tipus d’oci alternatiu, gratuït, lliure d’agressions sexistes i 

lgtbifòbiques, respectuós amb l’entorn i autogestionat, dins del marc de la nostre 



ciutat. 

ASSOLIT. En totes les activitats organitzades per Fractal Kaos s’ha comptat amb un 

protocol d’actuació per poder assegurar al màxim una festa segura per totes les 

persones. 

- Mantenir les dinàmiques de grup per tal de seguir assegurant la nostre autogestió. 

ASSOLIT. El grup ha mantingut les dinàmiques i estil de treball que venia generant des 

d’anys anteriors. 

- Mantenir el contacte amb altres col·lectius i generar espais de xarxa amb altres 

col·lectius de joves en les nostres festes. 

ASSOLIT. A part de la col·laboració específica que ja hi ha establerta amb Brahma, s’ha 

col·laborat amb altres entitats que han acollit esdeveniments del grup estable. 

- Organitzar festes d’oci alternatiu combinat amb moviment artístic en un espai en 

contacte amb la natura i allunyat de la ciutat. 

ASSOLIT. S’han organitzar alguns esdeveniments a la natura per tal de promoure el 

contacte entre aquesta i el moviment musical. 

- Projectar cinefòrums/documentals sobre la cultura underground, música 

electrònica, història de l’inici del moviment ravero jamaicà, etc... 

NO ASSOLIT. El dia que estava programat la projecció d’un documental sobre la cultura 

de la música electrònica va coincidir amb un temporal de pluja a Barcelona que va 

suposar la suspensió d’aquesta projecció. 

- Fer una tancada a l’any per potenciar la cohesió del grup i enfortir el projecte. 

NO ASSOLIT. Finalment el grup estable va desestimar la possibilitat de realitzar una 

tancada, ja que e dia a dia ja els permetia poder assumir tota la feina que s’havien 

proposat. 

- Fer 5 jornades de treball en tot l’any. 

ASSUMIT. Totes les jornades que s’han fet han servit per poder construir l’equip de so i 

les decoracions. 

- Activitats realitzades: 

Festa Fractal Kaos: Aquest esdeveniment es va dur a terme el 19 de gener i va 

permetre estrenar els altaveus construïts per el propi grup estable. Aquesta festa 

també va comptar amb protocols d’actuació per poder aturar qualsevol tipus 

d’agressió i es va començar a fer ús de les armilles grogues, les quals serveixen perquè 

les persones assistents puguin identificar ràpidament a persones de l’organització que, 

de manera itinerant, es presten a gestionar els conflictes que puguin sorgir. 

- BrahmaLisergikNight: Aquest esdeveniment va ser organitzat per un altre col·lectiu i 



va ser acollit pel Casal de Joves de la Prospe el 22 de febrer, però Fractal Kaos hi va 

participar dinamitzant part de la nit. 

- Mahadeva: Aquest esdeveniment es va realitzar el 2 de maig de manera conjunta 

amb Brahma a la Vall d’en Querol. Es tracta d’un festival que va durar 48 hores i que  

comptava amb un escenari principal on sonaven variacions de psytrance i un segon 

escenari de dub. També hi havia espectacles de foc, circ, percussió i diverses 

perfomance, així com un mercat d’artesania. 

- Swiffty: Es tracta d’una festa que es va organitzar altra vegada amb Brahma i que va 

tenir lloc el 10 de maig en un espai alliberat.  

- HitechSummer Sessions: Va ser la festa prèvia a ls vacances d’estiu, ja que es va 

realitzar el 29 de juny a Terrassa. Aquesta va tenir un so especial perquè era específica 

d’un estil que s’emmarca dins de la música trance: el hitech. Hi van col·laborar moltes 

persones i col·lectius iva comptar amb una atmosfera molt agradable que va afavorir a 

la cohesió del propi grup estable. 

- Sant Andreu Psicodèlic – FreeParty BCN: Altre cop es va organitzar un esdeveniment 

de la mà de Brahma i acollit per les Festes Majors del barri de Sant Andreu el 7 de 

desembre. Va ser la primera festa que va comptar amb una carpa pel Punt Lila. 

- Gestió econòmica: 

Tant la despesa com l’ingrés realitzat ha estat molt més baix del pressupostat, tot i que 

finalment el balanç final ha acabat amb una desviació positiva molt petita. 

 

 

PROJECTES 

Els projectes que no s’engloben dins dels grups estables anteriorment explicats, o fan 

de diverses maneres diferents. Alguns compten amb una comissió de treball fixe que el 

gestiona, d’altres amb persones que plantegen idees i es tiren endavant amb el suport 

de tot el Casal i altres són serveis que es promocionen principalment des de l’equip 

tècnic.  

Aquests projectes han concentrat gran part de l’activitat quotidiana del Casal i, seguint 

la línia de l’any anterior, el principal focus de feina no ha estat generar-ne de nous sinó 

reforçar els existents i reestructurar-ne alguns. A més a més, tal i com és tendència en 

el Casal, els projectes han viscut canvis de lideratge per part de les persones 

voluntàries i, tot i que no han tornat a patir un canvi de la figura de dinamització del 

Casal, si que ho han fet de la direcció. Per tant, un altre any ha estat difícil garantir una 

certa estabilitat per part de, com a mínim, l’equip tècnic. 

Amb tot això, la valoració final és que els projectes continuen esdevenint una part molt 

central del Casal des del que se sustenta l’activitat diària i fa possible una dinamització 

activa, fluïda i participativa del projecte general del Casal de Joves. 



A continuació es detallen amb més detall cadascun dels projectes que tenen lloc en el 

marc del Casal: 

 

Espai de trobada  

1.1.1  Descripció de la implementació 

L’Espai de Trobada és l’espai del Casal de Joves on coincideixen els i les joves del barri 

en la seva vida quotidiana, que a la vegada esdevé com la principal via d’accés a les 

entitats de la Masia de la Guineueta en general i dels projectes i grups estables del 

Casal de Joves en concret. Aquest 2019 l’Espai ha seguit comptant amb un seguit de 

serveis i espais específics per tal de donar a conèixer l’entitat i afavorir la vinculació del 

jovent al projecte, així com permet crear un punt de trobada dinàmic i estimulant 

envers la participació juvenil. L’Espai de Trobada segueix comptant amb la presència 

d’una figura de dinamització, la qual té com a principal focus d’intervenció generar 

nous projectes i promoure l’organització d’activitats per part de les mateixes usuàries 

en funció dels seus interessos i motivacions. Aquest fet, ha facilitat el dinamisme de 

l’Espai i el coneixement del què es cou a dins la Masia, és a dir, de tots els projectes 

que hi formen part. Aquesta figura de dinamització se centra, principalment, en 

promoure un mètode de treball d’autoorganització entre les joves, tot donant suport a 

que els activitats i tallers que s’hi desenvolupen ho facin des de l’autogestió. 

1.1.2  Valoració dels objectius 

A continuació es detalla el grau d’assoliment dels objectius plantejats en el projecte: 

- Objectius generals: 

- Aconseguir que l’Espai de Trobada esdevingui la  via d’entrada al Casal de Joves per 

tal de facilitar l’accés de l’individu i el desenvolupament de tot el seu potencial 

participatiu. 

ASSOLIT. Aquest objectiu s’assoleix de manera natural, ja que continua sent l’entrada 

principal de l’equipament a la vegada és el punt de trobada del dia a dia de les joves. 

Així doncs, es tracta de l’espai on es troben les usuàries que ja participen activament 

del Casal i, també, del primer punt de contacte que troben les joves que s’aproximen 

per primera vegada, tot afavorint que se sumin a la participació establerta de manera 

orgànica. 

- Proposar una oferta d’activitats de dinamització sociocultural d’acord amb les 

necessitats, demandes i potencial de participació de les joves. 

ASSOLIT. Aquest objectiu s’ha assolit al llarg de tot l’any gràcies a l’acompanyament 

de la figura de dinamització, ja que a donat suport a les joves que hi participen per tal 

de poder organitzar els tallers i activitats que s’hi han anat desenvolupant totes les 

tardes d’obertura del Casal. Cal tenir en compte que sovint les propostes d’activitats 



també sorgeixen de la dinamitzadora, tot i que sempre es parteix d’una demanda 

expressada, d’una necessitat detectada des de la Gestora i el mateix equip tècnic i 

que, a la vegada, es consensua prèviament amb les persones que participen de l’Espai 

de Trobada. 

- Objectius específics: 

- Afavorir que el jovent del barri s’apropi a l’entitat i mantenir el nombre d’usuàries 

de l’Espai de Trobada.  

ASSOLIT. Durant aquest 2019 hem viscut alguns canvis en el nombre d’usuàries tant 

que s’apropaven a l’Espai de Trobada com que hi participaven del mateix. En tot cas, 

considerem que ha estat assolit perquè tanquem l’any amb una major afluència de les 

persones que fan ús de l’espai i perquè s’ha aconseguit constituir un grup de gent que 

hi participa força estable. 

- Consolidar l’equip de treball actual com a motor dinamitzador del Projecte d’Espai 

de Trobada.  

MITJANAMENT ASSOLIT. El fet que hi hagi hagut un increment de les persones que fan 

ús de l’espai ha generat noves sinergies que cal acabar de consolidar per tal de 

comptar amb un equip totalment involucrat amb l’Espai. Si ve és cert que comptem 

amb un col·lectiu força estable, cal que aquest s’acabi d’assentar com a referent d’una 

participació autogestionada del projecte. Cal seguir treballant en aquesta línia. 

- Generar processos on les persones usuàries s’impliquin en l’estructura general del 

Casal i/o generin projectes propis de dinamització a partir dels seus interessos.  

MITJANAMENT ASSOLIT. El fet que no s’hagi acabat d’aconseguir l’objectiu anterior, el 

qual suposa l’avantsala a poder fomentar la participació a la resta d’espais de 

participació del Casal, implica que les usuàries de l’Espai de Trobada no es trobin en un 

moment idoni com per promocionar que s’impliquin a altres projectes. Així i tot, sí que 

promouen activitats concretes destinades al mateix Espai de trobada on s’observa 

força implicació i motivació per dur-les a terme. 

- Potenciar l’oci saludable de l’Espai de Trobada per tal que les joves no substitueixin 

aquest espai per altres.  

ASSOLIT. Aquest és el principal lloc de trobada de les joves usuàries, per davant 

d’altres espais del barri, com poden ser els bars o les places. A més, durant aquest 

2019 s’han potenciat activitats d’oci de caràcter divers per tal que fos d’interès per 

diferents perfils de persones, com ara tornejos de futbolí, projecció de documentals, 

tardes fixes de jocs de taula, etc. 

- Esdevenir un espai de coordinació entre diversos projectes del Casal per a 

desenvolupar activitats relacionades amb aquests i donar a conèixer les possibilitats 

associatives al Casal.  



ASSOLIT. L’Espai de Trobada esdevé el lloc de l’equipament on tenen lloc la majoria de 

reunions dels grups estables i dels projectes del Casal, fet que afavoreix la interacció 

entre els ells. A més, durant tot el curs es programen activitats, tallers, concerts, etc., 

de manera conjunta entre diversos grups i que tenen un índex d’èxit molt alt.  

1.1.3 Organització interna 

Durant el 2019 hem continuat treballant amb la fórmula d’assemblea oberta i 

distribució de responsabilitats per comissions de treball. Es considera que, per la 

composició actual de l’Espai de Trobada, és la millor estratègia per desplegar el 

projecte. A través d’aquesta estructura, s’han pogut desenvolupar totes les 

propostes que sorgien de la mateixa assemblea i s’ha pogut assumir el nivell de 

feina propi de l’organització de macroactivitats. Una de les comissions de treball de 

les que disposa l’espai és la de Coordinació, a on hi participen les persones amb 

més vinculació al projecte. 

L’Espai de Trobada també està representat a la Gestora del Casal a través de la 

figura d’una persona referent. Durant aquest 2019 hi ha hagut dues persones 

referents; la primera ho ha estat des de l’inici de l’any fins a després de l’estiu i la 

segona ho ha estat durant el darrer trimestre. Malgrat tot, encara no podem parlar 

d’un grup consolidat i cal continuar treballant per impulsar que les persones que 

fan ús de l’Espai de Trobada es vagin fent seu el projecte. A més, em de tenir en 

compte que hi ha unes 15 persones que, tot i ser persones gairebé fixes en el dia a 

dia, no tenen una implicació significativa amb el desenvolupament de les activitats 

ni amb la gestió de l’espai. 

La figura de la dinamització és clau en tot aquest foment de la participació entre les 

joves, però a més també té un gran pes en els processos d’acompanyament que 

realitza tant amb el grup com amb les usuàries de manera més individualitzada. 

Amb tot això, el seu objectiu principal durant tot aquest 2019 ha estat el 

d’aconseguir que les joves presents a l’Espai de Trobada fessin una evolució dirigida 

a que cada vegada assumissin més responsabilitats a l’hora de gestionar l’Espai i 

programar-hi activitats i tallers.  

- La comunicació 

Per tal de poder coordinar i aconseguir tots els aspectes mencionats anteriorment, la 

comunicació ha esdevingut una peça clau. A continuació es detallen els diferents 

espais dels que es disposen per tal de donar a conèixer les activitats que s’organitzen i 

es fa una valoració de cadascun d’ells: 

Porta d’entrada: Informació de les activitats i esdeveniments organitzats pel del Casal 

de Joves i l’Ateneu. Es difícil de valorar l’impacte que té i sovint està sobre utilitzat i la 

informació no és tant visible. Tot i així sovint es reben consultes de les joves en 

referència als cartells que s’hi pengen. 



Plafó informatiu rotatiu: Informació de la programació setmanal del Casal, sobretot de 

les activitats de l’espai de Trobada i del BarTolo. És un espai que es manté actualitzat i 

que és de referència pel les usuàries. 

Pissarra del calendari: Informació de les activitats i esdeveniments previstos durant el 

mes. Cada setmana es ressalta la informació que hi té lloc durant la mateixa. Aquest 

espai ha estat creat aquest any i disposa d’una posició molt visible dins l’Espai de 

Trobada. Això ha facilitat que ràpidament s’hagi convertit en un punt de consulta 

constant per les joves, les quals també participen de la seva actualització. 

Pissarra temàtica: Informació on cada grup estable i projecte del Casal plasma la 

informació rellevant del que generen per tal d’animar a la gent a sumar-hi i donar-ho a 

conèixer entre totes les usuàries. Aquesta pissarra també ha estat de nova creació i, en 

un primer moment, va tenir força èxit. Així i tot, actualment no està actualitzada i 

caldria tornar-la a convertir en un espai informatiu de referència. 

Pissarra BarTolo: Informació de les activitats organitzades exclusivament pel BarTolo, 

les quals principalment tenen lloc a la nit. El punt informatiu del BarTolo s’ha creat al 

darrer trimestre del 2019 i ràpidament ha passat a ser un lloc de consulta quotidià per 

totes aquelles persones que s’apropen al Casal.  

Què es cou al mon?: Espai informatiu de les activitats externes de la casa. Es tracta 

d’un espai no gaire visible i que cal recordar a les joves que existeix per tal que el 

tinguin en compte. Es considera que si se segueix insistint en que es consulti acabarà 

sent un altre espai de referència informativa. 

Pàgina de Facebook: Es pengen aquelles activitats més importants per tal de fer 

difusió entre les persones joves que no són del Casal. Actualment, però, ens adonem 

que cada vegada s’utilitza menys entre la població jove, tot i que la mantenim com a 

punt informatiu. 

Compte d’Instagram: S’informa de totes les activitats que tindran lloc durant la 

setmana a l’Espai de Trobada del Casal. A diferència del Facebook, l’Instagram sí que és 

una aplicació estesa entre les persones joves i que facilita l’arribada d’informació de les 

activitats que s’organitzen. 

Més enllà de les eines comunicatives que s’utilitzen per donar a conèixer les activitats 

de l’espai de Trobada i el projecte en si, també es disposa d’un mètode de coordinació 

interna: 

Grup de xat instantani: Existeix un grup de WhatsApp a on formen part totes (o 

gairebé totes) les usuàries de l’Espai de Trobada. Aquest grup sovint serveix per 

organitzar-se, tot i que quan es tracta d’organitzar esdeveniments més concrets es 

creen grups específics per poder treballar el tema. 



1.1.4  Perfil de les usuàries 

Durant el 2019 el perfil d’usuàries de l’Espai de Trobada ha anat variant. Així doncs, 

aproximadament una quinzena de joves són usuàries de l’espai de manera quotidiana. 

Hi podem trobar diversos perfils de joves i diverses utilitats del propi espai. La majoria 

tenen entre 18 i 28 anys; algunes utilitzen l’espai com a punt de trobada per passar la 

tarda, d’altres l’utilitzen com a punt de trobada abans d’iniciar les seves activitats al 

Casal i, fins i tot, que les realitzen en el mateix Espai de trobada. També trobem sòcies 

del Casal i participants a tallers, joves del barri que vénen a fer alguna partida al futbolí 

i marxen... Aquest any hi hagut una continuïtat en la figura de dinamització, però pel 

que fa BarTolo hi ha hagut dos canvis que ha afectat en l’afluència d’usuàries. A més, 

cal tenir en compte que l’Espai de Trobada també es veu afectat pels canvis vitals que 

fan les joves. Un exemple és que aquest 2019 hi ha hagut usuàries, les quals feia entre 

3 i 5 anys que estaven vinculades a l’espai, que han encetat una nova etapa vital i 

laboral i que, lògicament, a repercutit en el seu temps d’oci. 

D’altra banda, nous grups informals han començat a utilitzar els entorns del Casal com 

a espai per passar la tarda. Per tant, les mirades per part de la dinamització han virat 

cap aquest nougruix de persones. Hi ha hagut un canvi important a partir de l’estiu, 

just després del Simbiruta, que és quan també moltes de les joves comencen a tenir 

vacances de l’estudi o la feina. Durant els mesos de juny i juliol va haver una 

disminució de les joves que venien a l’Espai de Trobada a les tardes, tot i que al mes de 

setembre hi havia nous col·lectius i persones que tenien el Casal com el seu punt de 

trobada. La majoria són joves que no mostren moltes motivacions en generar activitats 

o prendre part del Casal, però mica a mica, a partir del seu coneixement, es comencen 

a proposar activitats en les que poden participar i se les motiva perquè generin 

projectes i accions segons els seus interessos.  

Per acabar, cal tenir en compte que podríem dividir les usuàries quotidianes de l’Espai 

de Trobada en grups d’amistats. Això facilita que es trobin de manera diària, que es 

comparteixin reunions i activitats de dinamització i que es creïn sinergies que 

afavoreixin noves relacions d’amistat. Així i tot, el proper 2020 seguirem treballant en 

la cohesió entre usuàries i en el sentiment de pertinença cap el Casal. 

1.1.5  Valoració de les activitats realitzades 

Les activitats que s’han generat a l’Espai de Trobada durant aquest 2019 han estat 

majoritàriament proposades des de les usuàries, tot i que també n’hi ha hagut de 

proposades per la dinamització que responien a necessitats del grup valorades des 

de l’equip tècnic o inclús des de la Gestora del Casal. Aquestes activitats han sigut 

de tipus molt divers, des de projeccions de cinema, tallers, debats, espectacles, 

formacions i xerrades i activitats d’oci nocturn, com ara festes o concerts. Cal 

esmenar que moltes activitats s’han englobat dins de setmanes temàtiques que ha 

facilitat disposar d’un centre d’interès, entorn del qual es programaven les 



diferents activitats. 

Com a aspectes de millora a assenyalar, valorem que cal que el grup motor de 

l’Espai de Trobada estigui més consolidat de cara a generar una autogestió de les 

activitats de l’espai, ja que el pes recau principalment en la figura de la 

dinamització.. Així i tot, s’ha aconseguit augmentar el nombre d’assistents a l’espai, 

així com a les seves activitats i tallers. Per posar-ho solució, ens marquem com a 

repte de futur realitzar assemblees mensuals per tal de programar les activitats 

amb més anel·lació i permetre, així una major implicació de les usuàries. 

A l’annex es troben les fitxes d’activitat amb les informacions concretes de cadascuna.  

1.1.6 Gestió dels recursos  

L’Espai de Trobada compta amb una sèrie de recursos infraestructurals i materials que 

generen una dinamització espontània com són el futbolí, el ping-pong, l’armari de jocs 

de taula, les pilotes, etc. En relació al material disponible, aquest 2019 hem mantingut 

l’armari de material fungible a disposició de les usuàries i també hem habilitat un altre 

armari amb material per promoure activitats de caràcter esportiu al pati (pilotes de 

futbol, bàsquet i voleibol, dos jocs de bàdminton...). A més, aquest any també hem 

invertit diners, material i temps en arreglar el futbolí. 

En l’àmbit dels recursos humans, es compta amb la figura de dinamització. Aquesta ha 

estat la mateixa persona durant to l’any, fet que ha donat més estabilitat al projecte i 

ha generat un impacte molt positiu en l’espai. Tot fent una aposta per això, també 

s’ha fet una ampliació horària per de dotar de més qualitat la tasca d’aquesta figura. 

En relació a l’economia d’aquest projecte, hi ha hagut una major despesa de la 

pressupostada, ja que la inversió en la reparació del futbolí no estava contemplada en 

un inici. A més, i des de la perspectiva de la necessitat d’enfortir aquest projecte, s’ha 

destinat una despesa molt major de la planificada en el dia a dia de l’Espai de 

Trobada, ja que es considerava primordial poder desenvolupar amb qualitat totes les 

activitats proposades des de les joves. Pel que fa als ingressos, aquests també han 

estat majors dels pressupostats gràcies a les campanyes econòmiques que s’han dut a 

terme i que han estat promogudes per les usuàries del Casal. Amb tot això, l’exercici 

econòmic anual s’ha tancat amb una desviació negativa molt petita però que s’ha 

considerat necessària. 

 

Centre d’Informació Juvenil de Nou Barris (CIJ9B) 

1.1.7 Descripció de la implementació 

El Centre d’Informació Juvenil de Nou barris ha estat obert de dilluns a divendres de 17 

a 22h. L’any 2019 ha estat un any on la majoria de consultes han girat al voltant de la 

formació i l’ocupació, sobretot a nivell de recerca de feina per temporades, tot i que 

alguna jove també mostrava interès per la recerca de feina a llarg termini. Així doncs, 



els dos principals eixos d’actuació per tal de donar resposta a les necessitats i 

interessos de les joves, han estat la orientació acadèmica i la orientació laboral. 

1.1.8 Valoració dels objectius 

A continuació es detalla el grau d’assoliment dels objectius plantejats en el projecte: 

• Oferir un servei de dinamització de la informació pels joves. 

ASSOLIT. Aquest 2019 el servei s’ha modificat en certa manera al haver-se convertit en 

un espai de consulta. Això es valora positivament doncs en certa manera a flexibilitzat 

l’atenció que es podia oferir per una millor adaptabilitat a les necessitats i interessos 

de les joves.  

• Afavorir la participació en l’elaboració de la informació. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Aquest 2019 s’ha intentat establir una figura de referència 

política que vinculi en projecte d’informació juvenil al Casal, mitjançant les reunions de 

la Gestora com a principal espai de supervisió. Així i tot, ha suposat forces dificultats 

assegurar que en tot moment es disposés d’aquesta figura política. Es valora la 

necessitat de repensar l’estructura de cara al pròxim any.   

• Visibilitzar les necessitats dels i les joves. 

ASSOLIT. Es valora positivament el paper de la dinamitzadora com a guia i, a la vegada, 

orientadora i pel contacte constant amb les joves i l’anàlisi de les seves demandes i 

necessitats, que li ha permès donar resposta de manera tant individualitzada com 

col·lectiva. 

• Implicar a les usuàries del servei per tal que siguin participatives. 

ASSOLIT. Entenem aquest objectiu com la necessitat de que les joves que fan ús 

d’aquest servei adoptin una actitud resolutiva i tinguin agència a l’hora de prendre 

decisions referents a la seva vida. D’aquesta manera, l’assessorament ofert sempre es 

fa des d’una mirada d’acompanyament i d’escolta activa que permet espai a la usuària 

per poder prendre les decisions pertinents per ella mateixa. 

1.1.9 Organització interna 

Les persones d’aquest projecte s’organitzen a partir de dues vessants; per una banda, 

la responsable política del projecte que s’encarrega de traslladar a la Gestora del Casal 

totes les informacions rellevants. En aquets espai és en el que s’estableix el calendari 

d’actuació i s’organitza la intervenció del projecte. D’altra banda, és la figura de 

dinamització del Casal l’encarregada de gestionar el dia a dia, acompanyar a les joves i 

assessorar-les sobre les seves demandes, donar suport a l’hora de preparar 

currículums, organitzar tallers i xerrades o mantenir l’espai informatiu de l’Espai de 

Trobada actualitzat. 



- La comunicació 

La comunicació interna es genera sobretot per via oral, doncs és de manera personal 

que les persones sol·liciten suport o assessorament, i també és de manera presencial 

quan es fa traspàs de les informacions rellevants al projecte a la Gestora. Tot i així, les 

demandes de les joves també poden ser sol·licitades per correu electrònic. 

En relació a la comunicació externa, totes les activitats, tallers o xerrades que 

s’organitzen es difonen a través de les xarxes socials del Casal. 

1.1.10 Perfil de les usuàries 

La majoria de les joves usuàries que fan fet ús del servei han estat persones individuals 

que no estaven vinculades al Casal però que coneixien el servei. Tot i així, les membres 

del Casal tenen consciència de la seva existència però no en fan gaire ús perquè 

desconeixen la utilitat que els hi pot brindar. Majoritàriament es tracta de persones 

joves d’una mitjana de 20 anys que s’incorporen al món laboral o que volen continuar 

o reincorporar-se als seus estudis. 

La majoria de les consultes realitzades han estat al voltant de la orientació acadèmica i 

laboral, tot i que també hi ha hagut consultes en relació a viatges, voluntariats i camps 

de treball. 

1.1.11  Valoració de les activitats realitzades 

A continuació es descriuen les activitats realitzades durant aquest 2019 a partir dels 

dos principals eixos d’intervenció del CIJ9B: 

- Orientació acadèmica 

Durant la primera meitat del 2019 s’ha comptat amb la col·laboració del Centre 

d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ), la qual consistia en disposar d’una 

persona que assistia tots els dijous a la tarda per oferir orientació acadèmica. El servei 

va finalitzar quan des del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona es va 

valorar que les demandes no eren gaire elevades en el barri ni per part de les mateixes 

joves del Casal. Per part del Casal s’hi va estat d’acord i es va valorar positivament 

poder destinar aquell espai a altres usos de la casa.  

Més enllà del CAAJ, l’activitat estrella d’aquest eix que s’ha dut a terme al Casal ha 

estat una mostra del Saló de l’Ensenyament. Així i tot, s’ha valorat que de cara a 

futures edicions es faci la mostra del Saló de la Ocupació, ja que hi ha molta més 

demanda per part de les joves. 

- Orientació laboral 

El Club de Feina ha continuat sent la principal eina d’intervenció d’aquest eix, el qual 

ha acabat esdevenint en un recolzament i assessorament quotidià pel que fa a les 

necessitats i interessos sobre el món laboral. Més enllà d’això, també es compta amb 



el suport del Punt InfoJove Nou Barris, amb qui hem establert una coordinació fluïda i 

molt adequada.  

Conjuntament amb el Punt InfoJove Nou Barris, el Casal de Joves Porta i el Punt 

d’Informació Juvenil (PIJ) de Sant Andreu hem generat dos cicles de recerca de feina 

temporal: “Treballa a l’estiu” i “Treballa a l’hivern”. En aquests cicles es realitzaven 

tallers i activitats durant dues setmanes cadascun per dotar d’eines a les joves a l’hora 

de fer front a entrevistes de feina, redactar els seus currículums vitae o donar a 

conèixer els seus drets i deures com a treballadores. Aquests cicles s’han valorat molt 

positivament per diferents raons; per una banda ha establert un precedent a l’hora de 

treballar en xarxa amb els altres equipaments del territori; per l’altra, l’afluència de 

joves ha estat molt elevada i per tant es considera que s’ha donat resposta a una 

necessitat col·lectiva; per últim, les valoracions de les joves en referència a les 

activitats realitzades han mostrat un alt nivell de satisfacció. 

1.1.12 Gestió dels recursos  

La partida econòmica destinada al CIJ9B és zero, ja que no s’esperen ni despeses ni 

ingressos en tant que sempre es fan servir recursos ja existents, com ara els recursos 

humans o bé d’altres d’accés públic i gratuït. De la mateixa manera, el servei s’ofereix 

de manera totalment gratuïta per totes les usuàries i, per tant, també ha generat un 

ingrés zero. Per tant, el resultat ha estat l’esperat en el pressupost, doncs no hi ha 

hagut cap imprevist que hagués de forçar a un canvi en la planificació pressupostària.  

 

 GAG – Grup d’Adolescents Guineueta 

1.1.13 Descripció de la implementació 

Aquest 2019 ha comptat amb dos grups d’adolescents que han participat del GAG, 

doncs es tracta d’un període de dos anys per part de les participants que va des dels 14 

als 16 anys i que, quan finalitza, s’inicia una nova de dos anys per un nou grup. Així 

doncs, el 2019 ha estat un any d’impàs que s’ha iniciat amb un grup i a acabat amb un 

altre. Tot i així, des del Casal entenem el projecte del GAG des d’una perspectiva de 

curs, i no pas anual. Per aquestes raons, la memòria del projecte contempla únicament 

l’avaluació des de l’inici de l’any fins al juliol, moment en que el grup d’adolescents 

d’aquell moment va finalitzar el seu projecte bianual. 

En aspectes generals, es valora que aquest 2019 s’ha aconseguit fer aquest 

acompanyament de manera progressiva, ja que era el segon any de les adolescents i, 

per tant, hi havia tota una feina prèvia realitzada durant l’anterior any 

1.1.14 Valoració dels objectius 

A continuació es detalla el grau d’assoliment dels objectius plantejats en el projecte: 



- Objectius generals: 

- Garantir un projecte sòlid i autònom destinat a aquest grup d’edat de manera 

coordinada entre l’Esplai Guineueta i el Casal de Joves Guineueta. 

ASSOLIT. El projecte s’ha dit a terme entre ambdues entitats de manera autònoma i 

independent. De totes maneres, no s’ha aconseguit vincular a dues persones de 

cadascuna de les entitats, doncs la figura voluntària del Casal ha estat inexistent per 

manca de motivació de les joves i, d’altra banda, no hi ha hagut constància per part de 

l’Esplai a l’hora d’assegurar a dues monitores. 

- Esdevenir una escola de participació i aconseguir que el i la adolescent arribi a 

sentir-se part activa de la societat. 

ASSOLIT. Tot i que es considera que aquest objectiu és difícilment avaluable, ja que no 

disposem de les eines per comprendre el grau de consciència social que han pogut 

desenvolupar les joves, si que considerem que s’han generat moltes activitats per tal 

de promoure un pensament crític i de promoció de la participació activa en la societat.  

- Fomentar la cultura participativa dels i les adolescents que arribin al Casal, anant 

des de l'àmbit més personal al més col·lectiu, passant per la relació amb el seu grup 

d'iguals. 

ASSOLIT.  

- Fomentar l’autonomia i la responsabilitat dels adolescents. 

ASSOLIT. Durant tot el curs s’ha observat una gran evolució en l’assumpció de 

responsabilitats del grup, els quals han tancat la seva etapa fent-se responsables de 

l’organització del viatge d’estiu. 

- Generar un espai de lleure i diversió segons els interessos dels/les joves sempre amb 

un fons educatiu i social.  

ASSOLIT. Sovint s’ha proposat a les joves a generar les seves pròpies activitats, se les 

ha consultat a l’hora de desenvolupar-ne d’altres i, sobretot, s’han basat totes en 

dinàmiques i jocs de caràcter divertit. Això no implica, però, que s’hagi perdut de vista 

la mirada educativa, doncs el mètode utilitzat ha estat principalment l’aprenentatge 

vivencial. 

- Objectius específics  

- Afavorir l’adquisició d’eines i habilitats socials pel desenvolupament com a individu 
i a la vegada possibilitar la creació d'un sentiment de pertinença de grup. 

ASSOLIT. Les activitats destinades així com les metodologies emprades han estat 

enfocades a fomentar el desenvolupament de competències individualment i com a 

grup, tot fomentant el treball en equip i cooperatiu a la vegada que afavorint la 

superació de reptes personals. 



- Iniciar a l’adolescent en el món de l’associacionisme juvenil, mostrant el Casal i 
l’Esplai com experiència d’associacionisme, obrint espais per a la participació 
associativa així com donar a conèixer federacions i altres entitats associatives de 
primer i segon ordre. 

ASSOLIT. S’han donat a conèixer, principalment, l’Esplai i el Casal com a entitats de 
referència per tal que coneguessin les estructures que els hi són pròpies i els mètodes 
de funcionament. També s’ha comptat amb la col·laboració d’altres entitats en certes 
ocasions i s’ha facilitat el conèixer l’associacionisme del territori i de la ciutat. 

- Aprofitar la importància que té el grup a l’etapa de l’adolescència, crucial per 
fomentar l'acció col·lectiva dins les seves possibilitats de participació. 

ASSOLIT. Un dels principals focus d’acció ha estat el foment del treball en equip i 
l’autonomia del grup, tot generant mètodes de participació interns. 

- Aconseguir la cohesió de grup mitjançant dinàmiques i convivència acceptant la 
diversitat existent. 

ASSOLIT. Aquest objectiu va ser de gran rellevància durant el primer trimestre del 
2019, quan es van plantejar estratègies concretes com La Tancadeta per fomentar la 
cohesió de les participants. 

- Potenciar la responsabilitat i la iniciativa del grup per posar en marxa les 
pròpies activitats d’interès. 

ASSOLIT.El grup ha anat adquirint les competències necessàries al llarg del curs com 

per poder assumir responsabilitats i la presa d’iniciativa a l’hora t’autogestionar-se les 

activitats. 

1.1.15 Organització interna 

Tal i com es planteja en el projecte del GAG, es tracta d’una gestió compartida entre 

l’Esplai Guineueta i el Casal de Joves, ja que es viu com un espai d’impàs entre una 

entitat i l’altre. Aquest temps d’impàs es considera d’un gran valor educatiu, ja que és 

el moment en que es treballa per acompanyar a les joves a assumir un grau més alt 

d’autonomia, assumir més responsabilitats i a guiar-les perquè a poc a poc es preparin 

per gestionar el projecte del Casal.  

La coordinació del projecte ha recaigut en les dues monitores de l’esplai i la 

dinamitzadora de l’Esplai de Trobada, la qual també té assignada aquesta tasca. Així i 

tot, ha mancat una figura voluntària per part del Casal que se sumés a la dinamització 

del GAG. A més, aquesta mancança s’ha notat encara més per la quantitat de feina que 

ha generat el GAG i les poques mans que hi havia per assumir-la. 

L’equip de dinamització del GAG s’ha organitzat en reunions específiques setmanals, 

tot i que la programació es planteja de manera trimestral. També s’ha realitzat una 

reunió amb les famílies del GAG, ja que se les implica en la valoració de les activitats, 

del procés del grup i del plantejament de la programació trimestral. 



- La comunicació 

La comunicació es fa per mitjans interns, ja que implica a les participants i a l’equip de 

dinamització. Així i tot, quan cal fer difusió d’alguna activitat oberta, campanyes 

econòmiques, etc., es fa mitjançant les xarxes socials de l’Esplai i del Casal. 

1.1.16 Perfil de les usuàries 

Les usuàries es trobaven en una etapa de la vida complicada pels estudis, fet que ha 

implicat una major dificultat a l’hora de que es mantinguessin com a grup estable i 

assistissin a totes les activitats proposades. Així i tot, es considera que s’ha comptat 

amb un grup força estable que, tot i que poques vegades ha estat puntual a l’hora 

d’iniciar l’activitat, s’ha vist implicat en el projecte.  

1.1.17 Valoració de les activitats realitzades 

Totes les activitats realitzades han quedat recollides en els fitxes d’activitat generades 

per cada un dels dies en que hi ha hagut GAG. Més enllà d’això, l’activitat estrella de 

l’any ha estat la de l’estiu, en que el grup va marxar a fer el Camino de Santiago 

Portuguès. L’experiència va ser molt positiva i, tot hi que van haver ritmes diferents a 

l’hora de caminar dins del mateix grup que va dificultar algunes etapes i la cohesió del 

mateix, va suposar un aprenentatge col·lectiu i individual en que les joves van gaudir 

molt. 

1.1.18 Gestió dels recursos  

EL GAG ha aconseguit tancar l’any amb un balanç zero en el seu exercici econòmic, ja 

que tot i que hi ha hagut més despesa de l’esperada, també hi ha hagut un ingrés més 

elevat del pressupostat. 

 

Espai Expo 

1.1.19 Descripció de la implementació 

Aquest 2019 el projecte Espai Expo ha seguit la mateixa línia que els anys anteriors. 

S’ubica físicament i conceptualment dins de l’Espai de Trobada del Casal, a on compta 

amb espai concret d’exposició d’obres artístiques creades per joves. Aquest any s’ha 

aconseguit disposar d’una exposició per mes, tal i com es plantejava d’inici, procurant 

que al llarg de l’any quedessin reflectides diferents disciplines artístiques.  

En un primer moment es plantejava que aquest projecte fos dinamitzat des de les 

joves i per a les joves, tot creant un grup motor que fes la recerca de persones o 

col·lectius que volguessin exposar i, a partir d’aquí, organitzar si s’esqueia les possibles 

dinamitzacions de les exposicions. Finalment, però, aquesta implementació ha recaigut 

sobretot en la figura de la dinamització de l’espai, fet que implica que de cara al 2020 

s’hagi proposat fer una repensada d’aquesta gestió del projecte. 



1.1.20 Valoració dels objectius 

El projecte general del Casal de Joves 2019 no plantejava objectius específics destinats 

a l’Espai Expo, motiu pel qual no es pot fer la valoració d’aquests. Com a reptes de 

millora del projecte 2020, ens plantegem la incorporació d’objectius específics per tal 

de fer una avaluació de qualitat d’aquest projecte. 

1.1.21 Organització interna 

Durant aquest any no hi hagut cap grup motor encarregat del Espai Expo, ja que la 

tasca de dinamització d’aquest espai en la dinamització de l’Espai de Trobada. Per tant, 

la participació en la gestió d’aquest espai no és real i cal repensar les estructures de 

gestió d’aquest de cara al projecte del Casal de Joves 2020. 

- La comunicació 

La comunicació que fa referència a aquest espai ha estat majoritàriament externa, ja 

que s’han utilitzat els mitjans de comunicació del Casal de Joves per fer difusió de les 

diferents exposicions que s’hi presentaven.  

D’altra banda, moltes les exposicions que s’han mostrat han estat propostes de 

terceres persones o entitats de la ciutat que cercaven un espai on mostrar les seves 

obres. Aquests contactes de gestió interna es mantenen principalment per correu 

electrònic. 

1.1.22 Perfil de les usuàries 

El perfil de les usuàries que han exposat ha estat principalment de persones externes 

al Casal i d’entitats que presentaven projectes artístics i cercaven espais on presentar 

les seves obres. 

1.1.23  Valoració de les activitats realitzades 

Tot i la necessitat de repensar la gestió d’aquestes exposicions, es valora positivament 

haver aconseguit acollit una exposició per mes, doncs ha assolit l’objectiu internament 

plantejat. Aquest any 2019 també ens vam plantejar també la necessitat de generar 

activitats artístiques més enllà de les exposicions, així doncs, s’han realitzat dues 

exposicions de caire participatiu en que els protagonistes i autores eren les mateixes 

joves usuàries del Casal. 

1.1.24  Gestió dels recursos  

La partida econòmica destinada a l’Espai Expo és zero, ja que no s’esperen ni despeses 

ni ingressos en tant que sempre es fan servir recursos ja existents i s’ofereix l’espai de 

forma gratuïta a qualsevol jove que vulgui exposar la seva obra. 

 



Programa d’activitats internacionals 

1.1.25  Descripció de la implementació del projecte 

Aquest 2019 s’ha caracteritzat la sortida internacional de l’estiu, la qual es va realitzar 

de la mà d’Arciragazzi Vicenza, l’organització d’acollida. El desenvolupament d’aquest 

projecte a Itàlia ha suposat un grau de compromís força alt per part de les persones 

que desenvolupaven el projecte, ja que s’han hagut de realitzar campanyes 

econòmiques, cercar un projecte internacional al qual adherir-se, fer el contacte i 

realitzar tots els preparatius del viatge. Per tant, des de l’inici de l’any fins a mitjans 

d’octubre (que és quan es va realitzar la valoració final), aquesta ha estat la principal 

activitat de l’any per part del grup motor del projecte.  

Cal tenir en compte que, per un imprevist d’última hora, la direcció del Casal d’aquell 

moment, la qual també era la responsable de l’acompanyament de les joves que 

participaven d’aquest projecte, no va poder assistir a l’activitat. Això va implicar que 

les joves assumissin un grau de responsabilitat molt més elevat que posteriorment han 

valorat de manera positiva, ja que els va suposar haver de fer un procés 

d’empoderament personal i, a la vegada, una millora en la cohesió del grup, ja que les 

dificultats van afavorir que emergissin actituds de cooperació i de treball en equip. 

Així i tot, també cal esmenar la feina que s’ha iniciat a finals del 2019, moment en que 

ja s’ha activat el mateix grup motor per començar a cercar noves oportunitats 

internacionals de les que gaudir i participar durant l’estiu del 2020. 

1.1.26  Valoració dels objectius 

A continuació es detalla el grau d’assoliment dels objectius plantejats en el projecte: 

- Generar i/o participar almenys d’una activitat internacional anual. 

ASSOLIT. Es va participar d’un projecte internacional acollit per la organització 

ArciragazziVicenza d’Itàlia. 

- Promoure la mobilitat juvenil europea, ja sigui en format d’un projecte o d’un Servei 

de Voluntariat Europeu (SVE). 

ASSOLIT. Tot i que cap de les joves ha participat d’un SVE ni tampoc s’ha realitzat cap 

acollida des del Casal, si que s’ha realitzat una activitat internacional dins del programa 

Erasmus + de foment de la mobilitat juvenil europea. 

- Formar als i les joves en l’àmbit de la participació internacional i dels diferents 

programes als que es poden acollir. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Tot i que no s’ha realitzat una formació específica, el procés 

d’acompanyament realitzar per la preparació del projecte d’estiu ha permès que les 

participants adquirissin coneixements concrets sobre les diferents oportunitats 

internacionals existents. 



- Consolidar la figura del responsable de l’àrea, sense que aquesta recaigui en la 

direcció del Casal. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Tot i que tot el grup va treballar durant l’any en la preparació 

de l’activitat i cada vegada es va anar fent més corresponsable, no es va arribar a 

establir una persona concreta amb el rol de responsable de l’àrea. De totes maneres, 

l’imprevist d’última hora que va suposar que la direcció del Casal no pogués assistir a 

l’activitat, va forçar a que la persona amb més edat i experiència del grup assumís el 

càrrec de responsable. Malgrat tot, el grup continua valorant que en tot moment es va 

treballar en equip i que, per tant, aquesta figura de responsable d’àrea no va arribar a 

ser necessària durant l’activitat.  

1.1.27  Organització interna 

A l’hora d’engegar el programa d’activitats internacionals d’aquest 2019, es va 

organitzar una comissió específica de persones voluntàries i usuàries del Casal per tal 

de fer-lo possible. Aquesta comissió ha estat oberta en tot moment a qualsevol 

persona que s’hi volgués afegir, però majoritàriament comprès per un conjunt de 

persones fixes i compromeses amb el projecte que ha facilitat l’estabilitat d’aquest. A 

més, la comissió ha comptat amb la figura de la direcció del Casal, doncs aquesta ha 

format part del procés com una membre més del projecte. 

Les trobades organitzatives han anat tenint lloc sobretot durant la primera meitat de 

l’any, de gener a juliol, doncs era el moment que requeria més implicació per poder 

realitzar una activitat internacional a l’estiu. Aquestes han estat periòdiques, ja que 

han tingut lloc gairebé totes les setmanes. També cal tenir en compte les activitats de 

campanyes econòmiques que s’han organitzat per poder fer front a les despeses del 

projecte, les quals han tingut lloc de durant la meixa meitat de l’any.  

Un cop acabada l’activitat hi va haver un moment d’impàs, doncs van arribar les 

vacances d’estiu i, a la tornada, va tenir lloc el relleu de la direcció del Casal. Amb tot 

això, les reunions setmanals no es van reprendre fins a meitats d’octubre, que va ser 

quan es va tornar a consolidar el grup tot i que amb menys persones de les anteriors. 

Aquestes reunions han seguit celebrant-se setmanalment per poder iniciar les 

preparacions de l’activitat internacional que es durà a terme a l’estiu del 2020. 

En relació a la Gestora, el grup motor del projecte compta amb dues persones fixes 

que participen de la Gestora i que, per tant, facilita la comunicació i coordinació amb la 

resta del Casal i dels seus projectes i grups estables. 

- La comunicació: 

La comunicació ha estat en la seva major part de caràcter intern, ja que el grup de 

persones participants s’ha consolidat entre les persones sòcies del Casal. Els canals que 

s’han fet servir han estat orals, en referència a les reunions de la Gestora on es feia 



traspàs i difusió del projecte, i a través d’un grup de WhatsApp, per on s’organitzava la 

comissió en el seu dia a dia.  

Malgrat tot, també s’ha realitzat comunicació externa a l’hora de fer difusió de les 

activitats organitzades per fer campanyes econòmiques. Els canals utilitzats han estat 

les xarxes socials del Casal. 

1.1.28 Perfil de les usuàries 

El grup de joves voluntàries que han format part del projecte estava composat de 8 

persones amb una mitja d’edat d’uns 20 anys. Sis d’elles s’identifiquen com a dones i 

dos com a homes. 

Aquestes havien participat d’altres viatges organitzats des del Casal, però per la 

majoria era la primera vegada que marxava dins d’un programa internacional europeu. 

1.1.29 Valoració de les activitats realitzades 

L’activitat internacional que es va dur a terme va consistir en un viatge de 4 dies a 

Vincenza, Itàlia, on l’organització d’Arciragazzi local havia preparat un seguit 

d’activitats amb el col·lectiu de joves que participen de la seva organització i, també, 

altres activitats de descoberta de la població on es torbaven, així com de la seva 

cultura i història. Les joves van tenir l’oportunitat de conèixer joves d’un altre país, una 

organització infantil i juvenil nova i amb costums similars però també diferents, 

descobrir una nova cultura de la mà de les mateixes persones locals i, també, gaudir 

del fer turisme en una nova ciutat. 

L’experiència va ser molt ben valorada per les joves, ja que es van sentir molt ben 

acollides per part de la organització i van torbar molt interessants les activitats que van 

realitzar. De totes maneres, més enllà de valorar l’activitat en si, amb la incorporació 

de la nova direcció es va realitzar una reunió de valoració més acurada per tal 

d’avaluar no només l’activitat en si sinó també la seva preparació. A continuació es 

comparteixen les conclusions a les que va arribar la comissió i que es poden trobar a 

l’acta de la reunió realitzada el 23 d’octubre de 2019: 

 

ALLÒ QUE ES VOL 
MANTENIR 

ALLÒ QUE CAL REPENSAR ALLÒ QUE NO ES VOL 
REPETIR 

DURANT LA PLANIFICACIÓ 

Campanya econòmica a 
base de kafetes i concerts. 
Aconseguir cobrir els vols 
de totes les participants. 
Repartició de càrrecs i 
responsabilitats entre les 

Cuinar i vendre sopars i 
menjar per campanyes 
econòmiques. 
La planificació dels 
tempos, ja que va anar bé 
però va ser massa lenta. 

Que es desapunti gent a 
última hora per manca de 
compromís. 
Començar massa tard la 
campanya econòmica. 



participants. 

DURANT EL VIATGE 

Conèixer gent nova. 
Visitar un lloc o llocs nous. 
Aprendre com s’organitza 
alguna altra entitat. 
Compartir amb el grup 
propi i obrir-se més. 
Tenir més responsabilitats 
individuals i com a grup 
amb la repartició de 
càrrecs. 

Els dies del viatge (4) ja 
que es va fer curt. 

Que falti gent al viatge. 

 

Amb tot això, el grup també va decidir els reptes de futur a treballar: 

- Aconseguir que participi més gent de la comissió. 

- Repartir càrrecs de responsabilitat des de l’inici de la preparació. 

- Treballar el compromís individual i conjunt del grup. 

- Organitzar amb més previsió les campanyes econòmica. 

- Buscar noves opcions per les campanyes econòmiques. 

Totes aquestes propostes i reptes de futur, no només es tindran en compte de cara al 

projecte 2020, sinó que ja s’han començat a treballar durant els darrers mesos del 

2019 en tant que la comissió ja s’ha activat per tal de preparar l’activitat internacional 

de l’estiu de l’any que ve. 

1.1.30 Gestió dels recursos  

Aquets projecte en concret té una especial dificultat a l’hora de generar el seu 

pressupost anual i, per conseqüència, el pressupost general del Casal de Joves. Això es 

deu a que és molt difícil preveure el tipus d’activitat internacional que es realitzarà a 

l’estiu, ja que no és fins al final del primer trimestre de l’any que es pot escollir 

l’activitat. A més, les oportunitats internacionals europees es publiquen, en la seva 

majoria, al febrer, per tant només pot existir una previsió de l’activitat en el cas que la 

comissió ja hagi decidit marxar pel seu propi compte i de manera autofinança.  

En l’àmbit pressupostari, el projecte ja presentava una petita desviació negativa que 

havia estat acceptada des de la Gestora per tal de dotar d’un extra de suport a aquest 

projecte. Tot així, els resultats econòmics han presentat una desviació negativa una 

mica més gran de l’esperada a causa que s’ha generat menys ingrés del pressupostat. 

El motiu pel qual la diferència econòmica no ha estat més elevada es deu a que es va 

generar molt més ingrés de l’esperat per part de les quotes que van pagar les persones 



participants. Aquest fet es valora negativament, ja que des del Casal i des de la mateixa 

comissió s’aposta per generar tantes campanyes econòmiques com sigui necessari per 

facilitar l’accés econòmic a totes les persones, ja que es considera un obstacle força 

gran el haver de cobrar certes quotes a les persones. 

 

Buc d’assaig 

1.1.31 Descripció de la implementació 

Durant aquest 2019 el buc d’assaig ha mantingut el mateix funcionament que en els 

anys anteriors. Ofereix horaris d’assaig de forma gratuïta durant totes les tardes de 

dilluns a dijous, ja que els divendres sovint es necessiten els materials del buc per 

poder preparar les activitats d’oci nocturn. Així doncs, durant 4 tardes a la setmana 

s’ha ofert un espai amb totes les infraestructures necessàries per a la realització 

musical.  

Més enllà d’existir com un espai físic d’assaig, el buc es tracta d’un col·lectiu de 

persones que no només hi assagen, sinó que s’organitzen per generar altres activitats 

musicals i culturals de manera col·lectiva, com ara la War of Bands, que en més o 

menys mesura es vincula a la resta d’activitats del Casal i que, si més no, disposa d’una 

persones representant que assisteix a totes les reunions de la Gestora. 

1.1.32 Valoració dels objectius 

A continuació es detalla el grau d’assoliment dels objectius plantejats en el projecte: 

- Consolidar el buc d’assaig com un espai de creació musical per a joves del barri. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Durant l’any, el buc a tingut la algunes de les franges horàries 

disponibles per assajar ocupades per joves o bandes. Això es valora positivament però 

insuficient, ja que no s’ha arribat a cobrir tota la oferta. A més, es coneix que hi ha 

forces joves que fan música (especialment rap) que no li han donat ús al buc. Tot i així, 

cal esmenar que a finals del 2019 s’han plantejat noves estratègies per poder assolir 

aquest objectiu al 2020. 

- Implicar a les persones usuàries del buc d’assaig en processos participatius del 

Casal, fent èmfasi en aquelles activitats relacionades amb la música i, a la vegada, 

implicant a les joves en un procés de dinamització comunitària del seu barri i del 

districte. 

MITJANAMENT ASSOLIT. Des del buc sempre hi ha assistència a les reunions de la 

Gestora del Casal i s’ha donat suport en altres activitats del barri. Tot i així, la 

participació es de caràcter molt individual i no acaba de ser prou representatiu del 

grup motor del projecte. 

- Generar un programa d’activitats propi que pugui crear sinèrgies amb d’altres 

processos participatius del Casal, afavorint així la transversalitat del projectes del 



Casal. 

MITJANAMENT ASSOLIT. EL buc d’assaig no ha generat cap programa d’activitats propi 

de manera regular. Tot i així, si que compta amb dues activitats anuals molt visibles per 

tot el Casal: la War of Bands i el Juan Palomo. Aquest any tampoc es va arribar a 

celebrar el Juan Palomo per una manca de coordinació i de motivació, però si que va 

tenir lloc la War of Bands, la qual es vincula amb el festival jove del Casal: el Simbiruta, 

ja que la banda guanyadora de la War of Bands és qui dona obertura al festival. 

- Crear una programació d’activitats centrada en la formació i creixement musical tal 

com tallers específics. 

NO ASSOLIT. Finalment aquest 2019 no s’ha generat cap activitat formativa concreta 

en relació a la música o a l’ús dels materials dels que disposa el buc. La raó es deu a 

que finalment no s’ha torbat necessitat, ja que les persones que ja hi formen part 

disposen dels coneixements necessaris. 

1.1.33 Organització interna 

Les persones voluntàries i membres del grup motor del projecte tenen una coordinació 

minsa però que respon a les necessitats amb les que es van trobant. Per exemple, es 

realitzen les reunions pertinents quan volen organitzar el festival de la War of Bands, 

però només per gestionar el dia a dia es troben de manera menys periòdica i poc 

sovint.  

En aquestes reunions, compten amb el suport de la direcció del Casal, però tot i així, el 

fet que hi hagi una persona referent del buc d’assaig que participa de totes les 

reunions de la Gestora, assegura que hi hagi una comunicació i coordinació plena amb 

la resta del Casal. 

- La comunicació 

La comunicació interna de les persones que hi formen part, així com amb la direcció 

del Casal, es fa a través d’un grup de WhatsApp de coordinació. 

Mes enllà d’això, també s’han generat cartells de difusió del projecte i del buc d’assaig 

per tal que altres persones s’hi vinculin. Aquests cartells s’han donat a conèixer a 

través de les xarxes socials del Casal. 

1.1.34 Perfil de les usuàries 

Un dels principals problemes amb que es troba el buc, i que és una clara fotografia del 

món de la música en general, és que està molt masculinitzat. Totes les persones 

membres del buc s’identifiquen com a homes i, per tant, es reconeix clarament un 

biaix de gènere important en el que caldrà treballar com a repte de futur. En relació a 

l’edat, la mitjana se situa al voltant dels 27 anys. 

Més enllà d’això, les bandes o persones individuals que s’hi vinculen formen part de 

projectes musicals propis i que, per tant, van més enllà del propi buc. Aquest fet ha 



implicat que quan els seus projectes han canviat de rumb o bé s’han dissolt, la seva 

vinculació també ha acabat. Aquest 2019 ha estat un any en que algunes de les 

persones vinculades han deixat el projecte i que, per tant, situa el final del 2019 en un 

moment de replantejament del buc. 

1.1.35 Valoració de les activitats realitzades 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, la principal activitat que s’ha realitzat aquest 2019 

ha estat l’organització de la War of Bands, un concurs de bandes joves amateurs que 

es vulguin donar a conèixer. La banda guanyadora, segons les bases del concurs, serà la 

que tingui l’oportunitat d’iniciar el festival Simbiruta del mateix any. Aquets 2019, 

però, l’èxit que van tenir dues bandes de la War o Bands va suposar que fossin dues les 

que toquessin al festival.  

Des del grup es valora que la organització del concurs va ser adequada, tot i que es va 

haver de demanar ajuda a altres membres del Casal perquè faltaven mans, Tot i així, es 

considera que això va ser una bona oportunitat d’unir el projecte a la resta del Casal. 

1.1.36 Gestió dels recursos  

Aquets 2019 el pressupost plantejat ha distat força de l’exercici econòmic realitzat, ja 

que ni s’han generat totes les despeses i ingressos esperats. Això es deu a que, en 

relació a la despesa, no s’ha celebrat el Juan Palomo, no s’ha fet tota la inversió 

planificada en material que se suposava i tampoc s’han celebrat campanyes 

econòmiques.  Pel que fa als ingressos, aquests no han arribar a cobrir les poques 

despeses generades, ja que no hi ha hagut ingressos per part de campanyes 

econòmiques ni per part de Juan Palomo, i els pertinents a la War of Bands han estat 

inferiors als pressupostats. El resultat de l’exercici econòmic ha tingut un balanç 

negatiu, tot i que aquest ha estat molt petit. 

 

Serifucka – Taller de serigrafia  

1.1.37 Descripció de la implementació 

Des de l’any 2018 el taller ha estat en un estat no gaire actiu i s’esperava que fos 

aquest 2019 l’any en que remuntés. Així i tot, les idees plantejades no han sorgit efecte 

a causa que les persones que hi havia vinculades han decidit no gestionar més aquets 

projecte. Així doncs, el taller només ha rebut un ús puntual a l’hora de crear materials 

propis per altres activitats, com ara campanyes econòmiques, dessuadores del 

Simbiruta, etc. 

Durant gairebé tot el 2019 hi ha hagut un debat sobre com ha de gestionar-se l’espai, 

doncs algunes usuàries volien donar-li un ús propi i individual que entrava amb 

conflicte amb les maneres de funcionar i de ideari del Casal de restringir tot tipus 

d’activitat que tingués un ànim de lucre personal. Això ha acabat derivant en un 

posicionament per part de la Gestora del Casal que ha tingut lloc a finals d’any. Junt 



amb aquest posicionament, ja Gestora proposava diferents estratègies per l’any 2020 

que es mostraran en el projecte de l’any que ve.  

1.1.38 Valoració dels objectius 

A continuació es detalla el grau d’assoliment dels objectius plantejats en el projecte: 

- Fer un taller (formació oberta) trimestral.  

NO ASSOLIT. Tot i que es va fer una proposta a una tallerista per tal que preparés 

aquests tallers, finalment aquesta ho va desestimar i no es van arribar a celebrar. 

- Obrir com cada any el taller per les macroactivitats del casal (Simbiruta, 

Marrameu). 

ASSOLIT. Es va fer us del taller per generar les dessuadores del 25è aniversari del 

Simbiruta. 

- Fer una campanya econòmica ludicomusicofestiva (Hard Mode On 4)  

ASSOLIT. La campanya es va realitzar. 

- Posar parada de serifucka al mercadillo d’artesania  

NO ASSOLIT. Per manca de participació no es va generar cap paradeta de Serifucka al 

mercat d’artesania. 

- Fomentar que la gent que consumeix els tallers s’integri al col·lectiu.  

NO ASSOLIT. No hi ha cap col·lectiu que gestioni el taller i, de fet, ha hagut de ser la 

Gestora del Casal qui proposi les noves línies d’actuació del projecte. 

- Acabar les samarretes del casal. 

ASSOLIT. Les samarretes es van acabar i van servir per generar una campanya 

econòmica. 

1.1.39 Organització interna 

Tal i com ja s’ha explicat, el taller no ha comptat amb cap grup que gestionés el 

projecte. La Gestora, per la seva banda, ha decidit assumir el rumb del projecte de cara 

al 2020. 

- La comunicació 

No s’ha generat comunicació pròpia del projecte. 

1.1.40 Perfil de les usuàries 

Les úniques usuàries que han fet ús de l’espai han estat les mateixes que les del Casal 

per generar productes amb els quals fer campanyes econòmiques. 

1.1.41 Valoració de les activitats realitzades 

No s’han realitzat activitats que puguin ser avaluables. 



1.1.42 Gestió dels recursos  

Per contra del que pugui semblar al no haver hagut activitats pròpies del projecte, 

aquest sí que ha tingut moviment econòmic. Aquest 2019 ha servit per fer una inversió 

mínima en el taller per tal que sigui aprofitable quan el `projecte es torni a activar. Més 

enllà d’això, el projecte també ha generat ingrés a través de la venta de materials 

generats a l’espai per tal de poder fer campanyes econòmiques. 

L’exercici econòmic del projecte ha tingut un balanç mínimament positiu, tot i que 

l’activitat econòmica ha estat pràcticament inexistent comprada amb la 

pressupostada. 

 

 

VOCALIES 

A continuació es descriu breument la situació amb cadascuna de les dues vocalies. Així 

i tot, cal tenir en compte que la seva activitat ha estat pràcticament inexistent però 

que es mantenen en el projecte, ja que aquest 2019 ha servit per poder repensar les 

vocalies i veure de quina manera es poden tornar a activar. 

 

New Generation – Perspectiva feminista 

Durant el 2019 no hi ha hagut cap mena d’activitat i no compta amb persones 

vinculades. Els únics moviments polítics amb contingut feminista que s’han donat ha 

estat a escala de tot el Casal de Joves, coordinadament amb altres entitats del territori, 

per donar resposta a agressions masclistes que han succeït en el districte.  

EL 2019 acaba amb propostes de reactivació d’un col·lectiu feminista, tot i que amb 

una mirada molt més transversal de la Masia de la Guineueta. Es plantejarà a les línies 

del 2020. 

 

Acció Krítica – Pensament crític 

L’activitat que s’ha dut a terme des d’Acció Krítica ha estat la de la Setmana 

Antifeixista al mes d’octubre. Aquesta ha estat l’única setmana en que s’han ofert 

diverses activitats per tal de reflexionar sobre la lluita antifeixista des de diferents 

perspectives. Tot i ser la única, el rebombori posterior va ser molt gran, ja que mitjans 

comunicatius d’extrema dreta van utilitzar els cartells de difusió per generar noticies 

de difamació sobre el Casal. Aquestes notícies van aparèixer en diferents diaris digitals 

i a la televisió, que va suposar que la Gestora assumís una gran feina interna i invisible 

per decidir de manera assembleària quina havia de ser la resposta del Casal. 

Finalment, es va optar per no reaccionar davant d’aquelles ofensives, ja que es 



considerava que és el mètode que té l’extrema dreta per difondre la seva ideologia i no 

volíem formar part del seu propi mecanisme. Així i tot, la gestió va durar des de 

l’octubre fins a finals de desembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 

Fitxes d’activitat 

 

NOM DE L’ACTIVITAT BRICOFUTBOLÍ 

DATES REALITZACIÓ 

Tots els dilluns des del 

desembre del 2018 fins a 

l’abril del 2019. 

HORARI 18h - 20h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada i pati casal 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Joel, Ivan i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Bricolatge 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
5 

Nº 

ORGANITZADORES 
3 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

 

Descripció: 

Reparar el futbolí de Espai de Trobada, ja que tenia peces 

trencades i en mal estat. 

Des del mes de gener tots els dilluns per la tarda es van 

dedicar arreglar-ho. Es volia escatar tot el futbolí per tornar-lo 

a pintar, també canvia totes les peces. 

Objectius: 

- Fer activitats d’interès per els i les joves. 

 - Crea un espai de relació entre els i les joves d’ET. 

- Desenvolupar un altre tipus de activitat més manual per 

afavorir altres interessos. 

- Fomentar el sentiment de pertinença. 

- Crear cohesió entre els i les joves. 

- Empoderar als i les joves amb les seves habilitats. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

14.12.18 – Compra de les peces per arreglar el  futbolí  

Del 07.01.19 al 18.04.19 a la tarda - Reparació del futbolí  

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  Màquina escatar (CJ Prospe) 

MATERIAL  Màquina d’escatar, paper de vidre, pintura. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora positivament, tot i que al principi va costar 

molt començar la dinàmica de tots els dilluns per la tarda, 

finalment va funcionar molt bé, ja que cada cop hi havia més 



motivació i participació per part d eles joves.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT CABARET LILA PRIMAVERA  

DATES REALITZACIÓ 30.04.19 HORARI 19h – 23h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Dinamitzadora 

TIPUS D’ACTIVITAT Espectacle 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
Artista o musa 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
15 

Nº 

ORGANITZADORES 
1 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Activitat de diferents modalitats artístiques representades 

únicament per dones.  

Objectius: 

- Donar a conèixer espectacles liderats únicament per dones 

entre les joves usuàries.  

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

19:00h - Muntatge de so 

19:30h - Taller obert de teles aèries. 

20:15h - Espectacle de teles aèries 

20:30h - Imporsentables: espectacle de teatre de impro. 

21:45h - Concert ESAS 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Equip de so, teles, matalassos 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora positivament, ja que va haver força 

assistència de joves no usuàries habituals del Casal. Tot i així, 

les joves del Casal no van mostrar molt interès i la participació 

va ser baixa. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT CABARET LILA  

DATES REALITZACIÓ 07.03.2019 HORARI 20h - 21:30h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Dinamitzadora 

TIPUS D’ACTIVITAT Espectacle 
CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 



ENTITAT 

COL·LABORADORA 
Sí 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
8 

Nº 

ORGANITZADORES 
1 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

 

Descripció: 

Activitat artística representada per dones que consistia en 

dues actuacions musicals i un petit espectacle de clown.  

Objectius: 

- Generar activitats d’Acció Krítica en motiu del dia de la dona 

treballadora. 

- Donar a conèixer l’espai de Trobada entre joves no usuàries.  

- Fomentar el oci nocturn alternatiu. 

- Apropar a les joves d’Espai de Trobada altres activitats amb 

una vessant política. 

 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

 

19:30h - Muntatge  

20:00h - Concert Alba i Clara  

20:30h - Desparpajo Clown y Rosmarie 

21:30h - Concert La Juju 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa No 

MATERIAL  Material de so 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat va tenir una participació molt baixa tant en 

l’organització d’aquesta com el dia que es va realitzar. La 

baixa participació pot ser deguda a les nombroses activitats 

del mes. La difusió del esdeveniment va ser fluixa i això va 

influir en l’assistència.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT CARNAVAL 

DATES REALITZACIÓ Del 25.02.2019 al 02.03.2019 HORARI 17h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada i rua carnaval 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Dinamitzadora 

TIPUS D’ACTIVITAT Carnaval 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 

Coordinadora 

d’Entitats de la 

Guineueta i 

Coordinadora 

Cultural de Nou 

Barris 



NÚM DE PARTICIPANTS 

aproximat 
10 

Nº 

ORGANITZADORES 

Ateneu, Esplai, 

Casal, Agora, EPI, 

JM 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

 

Descripció: 

Preparació de les disfresses i de tota la coordinació prèvia 

entre entitats del barri i del districte per tal de participar de la 

rua de Carnaval de Nou Barris. 

Objectius: 

- Fomentar la coneixença entre les persones que formen part 

de la Masia de la Guineueta. 

- Promoure l’esperit de pertinença a la Masia. 

- Dinamitzar i formar part d’activitats de dinamització 

comunitària del barri.  

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

Preparació de les disfresses cada tarda de la setmana.  

Carnestoltes: cada dia s’anuncia una consigna diferent que 

han de complir les  usuàries el dia següent. 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia No 

Externa No 

MATERIAL   

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Finalment aquesta activitat va quedar suspesa, ja que el Casal 

de Joves no va estar d’acord amb la temàtica proposada per 

part de la Coordinadora d’Entitats i va decidir desentendre’s 

de l’activitat.   

 

NOM DE L’ACTIVITAT DESMUNTEM L’AMOR ROMÀNTIC 

DATES REALITZACIÓ Del 12.02.2019 al 13.02.2019 HORARI 19h - 20:30h 

LLOC REALITZACIÓ Sala d’Alfons 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Espai de Trobada 

TIPUS D’ACTIVITAT Formació 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
Sant Violentí 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
ACJ 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
3 

Nº 

ORGANITZADORES 
1 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

Formació de la Federació de Casals sobre els mites de l’amor 

romàntic. 

Objectius: 

- Participar d’una activitat formativa amb motiu de la setmana 



de Sant Volentí. 

- Motiva a nous interessos dels joves. 

- Adquirir nous coneixements. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

12.02.2019 - 1a sessió  formativa de les 19:00h a les 20:30h 

13.02.2019 – 2a sessió formativa de les 18:30 a les 20:30h 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Projector, portàtil, cartolines i retoladors. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT L’assistència va ser baixa i els continguts força bàsics.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT EXPO LA TEVA DONA REFERENT 

DATES REALITZACIÓ Tot el mes de març HORARI 

En horari 

d’obertura 

del Casal 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Dinamitzadora 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 
Exposició 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
20 

Nº 

ORGANITZADORES 
1 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

Exposició participativa en que les joves usuàries cerquen una 

fotografia d’una dona que hagi estat referent per cadascuna 

d’elles. Les fotografies s’exposen a l’Espai Expo. 

Objectius:  

- Fomentar activitats participatives en que les joves siguin les 

protagonistes de les seves pròpies accions. 

- Dotar de rellevància a la figura de la dona en una societat 

que les invisibilitza.  

- Promoure el debat sobre rols de gènere per generar 

pensament crític al respecte. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

Del 4 al 8 de març: Preparació de la exposició, plantejament 

d’una dona referent i cerca de la seva fotografia.  

De l’11 al 29 de març: Exposició “La teva dona referent” 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Càmera, paper, plastificadora 



VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora positivament ja que va donar a pensar i 

posar en valor les dones de les famílies i la seva feina. Es van 

sentir partícips d’un projecte i la resposta va ser molt bona. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT FIRA D’ABRIC 

DATES REALITZACIÓ Del 18.02.19 al 23.02.19 HORARI 

Tardes 

d’obertura 

del Casal 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES 6 persones 

TIPUS D’ACTIVITAT Fira d’Abric 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
Comando Lunares 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
10 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

Setmana de temàtica flamenca que simula la Fira d’Abril a 

l’hivern.  

Objectius: 

- Generar activitats demandades pels i les joves. 

- Fomentar l’organització d’activitats per part de les mateixes 

usuàries de l’Espai de Trobada i altra de gent vinculada a 

l’associació. 

- Donar a conèixer l’espai de Trobada entre noves joves que 

no són usuàries.  

- Oferir alternatives d’oci nocturn a les joves del barri. 

 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

 

Dilluns 18: Preparació de la decoració i pintar les columnes. 

Dimarts 19: Taller de ventalls i garlandes . 

Dimecres 20: Pintxo-Pote al pati amb brases i taller de palmes 

i caixó. 

Dijous 21: Projecció del documental “La Chana”. 

Divendres 22: Tastet de rebujitos i JAM flamenca. 

Dissabte 23: Concert de rumba: 

- Micro obert 

- Vilardellus 

- PD Guateke 

 

INFRAESTRUCTURA 

Pròpia Sí 

Externa No 



MATERIAL  Decoració: clavells, ventalls, peinetas... 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora positivament, va haver força implicació 

per part de les joves i també força assistència a les diferents 

activitats. El documental no es va poder projectar amb motiu 

d’una vaga convocada a la que es va sumar el Casal. Es 

decideix tornar a celebrar aquesta activitat el pròxim any, tot i 

que comptant amb més pressupost. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT EXPO “¿QUÉ TE VA? I PINTXO POTE ELECTRÒNIC 

DATES REALITZACIÓ Del 04.02.19 al 06.02.19 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Adri i dinamitzadora. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 
Exposició 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
8 

Nº 

ORGANITZADORES  
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Inauguració d’una exposició. 

Objectius: 

- Crear un espai d’opinió, debat i reflexió entorn a les 

relacions afectives i les xarxes socials. 

- Crear un espai de relació entre els diversos grups estables a 

l’Espai de Trobada. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

Dilluns 4: Muntatge de la exposició. 

Dimecres 6:  

18:00h - Muntatge de l’equip de so. 

18:30h - Inici de la música. 

19:00h - Inauguració de l’exposició i debat. 

20:00h - Tancament i recollida. 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Plafons de l’exposició, equip de so i portàtil.  

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora de positivament, ja que es va crear un 

debat molt interessant entre les joves i un ambient còmode 

per expressar amb seguretat l’opinió de cadascú. 

 



NOM DE L’ACTIVITAT KARAOKE CARIBE MIX 

DATES REALITZACIÓ 11.01.2019 HORARI 20h - 24h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Bartola, Berta i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Espectacle 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
20 

Nº 

ORGANITZADORES 
3 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

 

Descripció: 

S’organitza un karaoke amb cançons típiques d’estiu i dels 

mítics discos de Caribe Mix. 

Objectius: 

- Desenvolupar activitats proposades per les mateixes 

participants. 

- Crear un espai de relació entre els diversos grups a l’Espai de 

Trobada. 

- Celebrar una festa de benvinguda posterior a les vacances 

d’hivern. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

19:30h - Muntatge 

20:00h – Inici del karaoke 

23:30h -  Tancament i recollida 

 

INFRAESTRUCTURA 

Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Projector, portàtil, micròfons i altaveus 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora positivament, hi va haver una alta 

participació entre els joves, tant durant l’activitat com durant 

el muntatge. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT TALLER DE LLENGUA DE SIGNES 

DATES REALITZACIÓ 15.01.19 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Davinia i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Taller 
CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 



ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
0 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

 

Descripció: 

Taller d’iniciació de la llengua de signes per donar a conèixer 

les principals característiques. 

Objectius: 

- Fomentar activitats amb perspectiva inclusiva entre les 

joves. 

- Crear un espai de relació i interacció entre les joves del 

Casal. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 
18:00h - Inici del taller  

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Projector i portàtil 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat no va tenir gaire èxit i poques persones es van 

apuntar al taller. Tot i així, la tallerista voluntària  que 

organitzava el taller va tenir l’oportunitat de conèixer el Casal 

i passar a ser usuària. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT MOSTRA DEL SALÓ DEL ENSENYAMENT 

DATES REALITZACIÓ Del 20.03.2019 al 22.03.2019 HORARI 

Totes les 

tardes en 

l’horari 

d’obertura 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Dinamitzadora 

TIPUS D’ACTIVITAT Punt d’informació 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
20 

Nº 

ORGANITZADORES 
1 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Petita mostra de les diferents informacions que es torben en 

el Saló de l’Ensenyament. 



 Objectius:  

- Donar a conèixer les diferents ofertes formatives del saló 

- Aproximar centres d’interès per les joves al mateix Casal. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 
Totes les tardes en horari d’obertura del Casal 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa No 

MATERIAL  Fulletons, tríptics, materials de difusió... 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Les joves usuàries del Casal no han aprofitat gaire aquesta 

mostra del Saló de l’Ensenyament, doncs ja es troben dins del 

món laboral o bé en recerca de la seva primera feina. Es 

considera que l’any que ve es pot fer aquesta mateixa mostra 

però del Saló de l’Ocupació. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT JOC “SABER ES PODER” 

DATES REALITZACIÓ 09.04.19 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ ET 

GRUP ESTABLE /PROJECTE ET 

RESPONSABLES Alex i Berta 

TIPUS D’ACTIVITAT Play Station 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
6 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Jugar a un joc multi jugador de la Play Station a l’Espai de 

Trobada del Casal. 

Objectius: 

- Fomentar la cohesió entre les joves participants del Casal. 

- Desenvolupar activitats d’interès proposades per les joves de 

l’Espai de Trobada. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

18:45h - Muntatge 

19:00h – Inici de l’activitat 

20:00h - Finalització i recollida 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa No 

MATERIAL  Projector, Play Station i joc “Saber es poder” 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT L’activitat es valora positivament, ja que va ser totalment 



organitzada i autogestionada per les mateixes joves.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT TALLER BDSM  

DATES REALITZACIÓ 05.02.19 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Guillem Vilafranca 

TIPUS D’ACTIVITAT Taller 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
7 

Nº 

ORGANITZADORES 
1 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Taller explicatiu i interactiu sobre la pràctica del BDSM. 

Objectius: 

- Donar resposta als interessos de les joves amb la oferta de 

tallers. 

- Ampliar els coneixements de les joves en relació al BDSM i 

trencar estigmes.  

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

18:00h - Muntatge 

19:00h - Inici del taller 

20:00h - Recollida 

 

INFRAESTRUCTURA 

Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Materials de mostra de la pràctica BDSM  

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora molt positivament per diverses raons. 

L’activitat va ser organitzada per un jove usuari del Casal, que 

va aconseguir generar un espai de confiança i despertar els 

interessos de les joves.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT TALLER DE FIMO 

DATES REALITZACIÓ 23.01.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Alba i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Taller 
CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 



ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
7 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Taller de creació i manualitats amb fimo (clauers, dilatacions, 

figuretes...) 

Objectius: 

- Desenvolupar activitats d’interès per les joves. 

- Crear un ambient de creació i relaxació que fomenti les 

relacions entre les persones joves.  

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

18:30h - Preparació del taller 

19:00h - Inici del taller 

21:00h - Recollida 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia No 

Externa  No 

MATERIAL  Fimo. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat va ser d’interès per les joves, les quals van 

participar durant bona part de la tarda tot general un espai de 

relaxació i confiança entre elles. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT TINT DE SAMARRETES AMB TÈCNICA SHIBORI 

DATES REALITZACIÓ 13.03.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Alba i dinamitzadora. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 
Taller 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
8 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Taller de tint de samarretes amb la tècnica Shibori: una 

tècnica manual japonesa de tenyit per reserva que produeix 

patrons a les teles. 
Objectius: 

- Desenvolupar activitats d’interès per les joves. 

- Crear un ambient de creació i relaxació que fomenti les 



relacions entre les persones joves. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

18:45h - Preparació del taller 

19:00h - Inici del taller 

21:00h - Recollida 

 

INFRAESTRUCTURA 

Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Tints de 4 colors 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora positivament, la participació va ser bona i 

van crear samarretes molt originals. Va agrada molt l’espai i el 

moment de creació. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT TORNEIG FIFA 2019 (INAUGURACIÓ) 

DATES REALITZACIÓ 16.01.19 HORARI 18h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Dinamitzadora 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 
Play Station 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
10 

Nº 

ORGANITZADORES 
1 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Els reis Mags han portat una Play Station al Casal i avui 

l’estrenem! S’organitza un torneig de FIFA 2019 per parelles. 

Objectius: 

- Desenvolupar activitats d’interès per les joves. 

- Crear un espai de relació entre les usuàries a l’Espai de 

Trobada. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

17:30h - Muntatge 

18:00h - Inici del torneig 

20:00h - Recollida 

 

INFRAESTRUCTURA 

Pròpia Sí 

Externa No 

MATERIAL  Play Station, projector i altaveu. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Les joves van valorar positivament l’activitat, ja que havien 

demanat en vàries ocasions el poder disposar d’una Play 

Station. A més, va servir per atreure a altres persones no 

habituals a l’Espai de Trobada. 

 



NOM DE L’ACTIVITAT 
PREPARACIÓ DEL VÍDEO MEMORIA DE L’ESPAI DE TROBADA 

PER L’AGO DEL CASAL DE JOVES 2019 

DATES REALITZACIÓ Del 25.02.2019 al 24.03.2019 HORARI 
1 tarda a la 

setmana 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada i pati 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada i pati 

RESPONSABLES Berta, Àlex i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Taller 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
10 

Nº 

ORGANITZADORES 
4 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

L’activitat tracta de crear un vídeo memòria d’aquelles 

activitats que s’han realitzat durant l’any 2018 i aprofitar el 

moment per compartir què significa l’Espai de Trobada per 

cadascuna de les usuàries. 

Objectius: 

- - Fomentar l’organització de projectes per part de les usuàries 

del Casal. 

- Realitzar un vídeo memòria de les activitats realitzades durant 

l’any 2018. 

- - Potenciar la imaginació i creativitat de les persones 

participants. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

El muntatge del vídeo es realitza un cop a la setmana durant 

l’últim mes abans de l’AGO. 

25.02.2019 - Pluja d’idees 

05.03.2019 - Pluja d’idees 

De l’11 al 15 del 03.2019 – Gravació del vídeo 

Del 18 al 24 del 03.2019 - Edició del vídeo  

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa   

MATERIAL Ordinadors i telèfons. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Valorem positivament aquesta activitat, ja que s’han complert 

els objectius i l’organització per part de les participants ha 

estat correcte. Cadascú ha desenvolupat activament les 

tasques encarregades prèviament i hi hagut una alta 

participació. 

 



NOM DE L’ACTIVITAT TALLER EMPRENEDORIA 

DATES REALITZACIÓ 26.03.2019 HORARI 18.30 

LLOC REALITZACIÓ Aula d’estudi 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES 
Dinamitzadora i BCN Activa: Servei d’Assessorament de Drets i 

Deures Laborals 

TIPUS D’ACTIVITAT Taller 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
BCN Activa 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
2 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

Taller dirigit per BCN Activa en relació a les oportunitats 

d’emprenedoria de les que disposen les joves.  

Objectius: 

-  Oferir eines i coneixements del món empresarial a les joves. 

- Cercar alternatives sobre les tipologies d’empreses fugint 

d’aquelles oportunitats normalitzades pel capitalisme. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 
18:00h – Inici del taller 

 

INFRAESTRUCTURA 

Pròpia  

Externa  

MATERIAL  Materials aportats per BCN Activa 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller va tenir una participació molt baixa, només hi van 

participar dues joves poc vinculades al Casal. Així i tot, van 

sortir amb un grau alt de satisfacció, ja que va acabar sent un 

assessorament individualitzat. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT MICRO OBERT 

DATES REALITZACIÓ 24.05.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Arnau, Paula i dinamitzadora 

TIPUS D’ACTIVITAT Espectacle 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 



NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
20 

Nº 

ORGANITZADORES 
3 

 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

 

Descripció:  

Organització d’un Micro Obert orientat al rap i al hip-hop i 

també d’un concert del mateix estil musical com a cloenda de 

l’activitat. 

Objectius: 

- Donar resposta als interessos i peticions de les joves del 

Casal. 

- Esdevenir un espai de referència d’oci i cultura al barri. 

- Oferir un espai a joves músics amateurs per donar-se a 

conèixer i desenvolupar el seu propi talent. 

 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

 

18:30h - Preparació de ET 

19:00h - Micro Obert 

22:00h - Concerts de: Klilith, Bren, BX1D 

23.30h - Recollida 

00:00h - Tancament 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia  

Externa   

MATERIAL  Material de so  

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquell dia va ploure i, per tant, hi va haver menys assistència 

de l’habitual. Tot i així, sí que van assistir les usuàries habitals 

de de l’Espai de torbada que tenen interès per aquest estil 

musical, així com amistats seves que es van apropar pel 

mateix motiu. Es va generar un ambient distès i relaxat que va 

animar a les joves a sortir a rapejar. Els concerts van agradar 

molt i els cantants convidats es van sentir molt còmodes. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT CASAL AL CARRER 

DATES REALITZACIÓ De l’11 al 14.06.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Àlex i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Casal al Carrer 

CAMPANYES 

RELACIONADES 

Festa Major 

Guineueta 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
15 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 



DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Amb motiu de la Festa Major del barri es va decidir fer l’Espai 

de Trobada al carrer per donar a conèixer el Casal i fer-lo més 

visible al veïnat. 

Objectius:  

- Fer més visible el Casal i les activitats que s’hi realitzen al 

veïnat del barri. 

- Donar resposta als interessos i demandes de les joves. 

 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

 

Dimarts 11 a les 18h: Espai de trobada al carrer. Ping pong i 

futbolí al patí. 

Dimecres 12: Gimkana Marrana 

Dijous 13: Gaspatxada popular. Sopar “de traje” i cinema a la 

fresca. 

Divendres 14: Tastet de mojitos i gimacana 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa No 

MATERIAL  Diversos materials per cada activitat. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

La setmana temàtica es valora positivament, tot i que hi ha 

diversos aspectes a tenir en compte per l’any que ve. La 

setmana es va celebrar després del Simbiruta i això va 

provocar que el ritme del Casal fos més tranquil, però que a la 

vegada que no hi hagués tanta motivació per participar.  

L’activitat de la Gimkana Marrana, Gaspatxada Popular i 

Tastet de Mojitos finalment no es van realitzar per aquesta 

falta de motivació.  

Per aquests motius, de cara als pròxims anys es valora 

programar aquesta setmana en un altre moment.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT INAUGURACIÓ DEL FUTBOLÍ I GUINETTÓN 

DATES REALITZACIÓ 03.05.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada i GAG 

RESPONSABLES Alex, Laura de l’Esplai, Ari de l’Esplai i dinamitzadora. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 

Torneig i divendres 

nit 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 

20  

 

Nº 

ORGANITZADORES 
4 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ Descripció:  



OBJECTIUS Després de tots els mesos de reparació del futbolí, es va 

celebrar una inauguració d’aquest. A més, per donar 

continuació a la inauguració, el GAG va organitzar la festa del 

divendres nit per tal de fer campanya econòmica per 

l’activitat de l’estiu. 

Objectius: 

- Integrar al GAG en les dinàmiques del Casal, tant en el model 

d’autogestió com en el fet de compartir l’espai. 

- Celebrar un reconeixement a la feina realitzada per reparar 

el futbolí. 

 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

 

18:45h - Preparació del torneig 

19:00h - Torneig de futbolí 

21:00h - PD’s 

00:00h - Recollida 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL Futbolí i equip de so 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora positivament, ja que va ser un espai que 

van poder compartir GAG i Espai de Trobada. Pel que fa el 

torneig, va anar força bé, tot i que a causa de la pluja va haver 

poca assistència. També van participar algunes famílies del 

EPI. 

En relació a la festa de després, el GAG estava força dispers i 

les dinamitzadores van portar quasi tot el pes de la barra, tot i 

que aquesta valoració es va tractar en l’àmbit del GAG. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT SOPAR CASALERO 

DATES REALITZACIÓ 19.07.2019 HORARI 21h 

LLOC REALITZACIÓ Pati de l’Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Dinamitzadora 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 
Sopar Casalero 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
10 

Nº 

ORGANITZADORES 
1 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

 

Descripció: 

Se celebra un sopar de comiat amb les usuàries de l’Espai de 

Trobada amb les usuàries del Casal. 



Objectius: 

- Fomentar la cohesió entre les joves del Casal. 

- Generar un espai relaxat i harmoniós entre les joves del 

Casal. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

20:30h - Compra 

21:00h - Sopar Casalero 

22:00h - Recollida 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia  Sí 

Externa No 

MATERIAL   

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Hi va haver molta assistència i es vam aconseguir els 

objectius, ja que l’ambient va ser molt agradable entre totes 

les joves.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT TALLER DE BATUTS I SMOOTHIES 

DATES REALITZACIÓ 19.06.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Pati de l’Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Zaira i dinamitzadora 

TIPUS D’ACTIVITAT Taller 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
15 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Activitat de fer batuts entre les joves del Casal. 

Objectius: 

- Crear un espai de relació entre les joves a través d’un taller 

diferent. 

- Fomentar l’autoorganització de les joves per liderar el taller. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

18:00h - Compra dels ingredients 

18.45h - Preparació dels materials 

19:00h - Taller 

20:00h - Recollida 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia  

Externa   

MATERIAL  Fruites, llet i gel picat 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT L’activitat va funcionar molt bé i hi va haver molta participació 



i motivació per part de les joves. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT TALLER DE CÒCTELS 

DATES REALITZACIÓ 10.07.2019 HORARI 19.30h 

LLOC REALITZACIÓ Pati de l’Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Ari de l’Esplai i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Taller 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
10 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Activitat de fer còctels entre les joves del Casal. 

Objectius: 

- Crear un espai de relació entre les joves a través d’un taller 

diferent. 

- Fomentar l’autoorganització de les joves per liderar el taller. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

19:00h - Muntatge 

19.30h - Taller 

20.30h - Recollida 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia  

Externa   

MATERIAL  Diferents ingredients de preparació de còctels 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
L’activitat va funcionar molt bé i organitzar-la al pati va 

facilitar la participació de les joves.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT TREBALLA AL ESTIU 

DATES REALITZACIÓ Del 27.05.2019 al 06.06.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ 
Casal de Joves Guineueta, Casal de Joves Porta, Espai Jove 

Garcilaso, Espai Jove Les Basses. 

GRUP ESTABLE /PROJECTE CIJ 

RESPONSABLES 
PIJ Nou Barris, PIJ Sant Andreu, dinamitzadora del CJ Porta, 

dinamitzadora del CJ Guineueta. 

TIPUS D’ACTIVITAT Cicle d’activitats 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
“Treballa al estiu” 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 

Casal de Joves 

Porta, Espai Jove 



Garcilaso, Espai 

Jove Les Basses 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
56  

Nº 

ORGANITZADORES 
4 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Cicle d’activitats per facilitar eines de recerca de feina de 

temporada d’estiu.  

Objectius: 

- Donar a conèixer el servei CIJ al barri i al districte. 

- Generar activitats en xarxa per crear sinergies entre els 

diferents serveis juvenils del territori. 

- Facilitar eines de recerca de feina per la temporada d’estiu. 

 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

 

27.05.2019 - “Vine a conèixer les professions més 

demandades a l’estiu”. A l’Espai Jove Garcilaso. 

28.05.2019 - “Fes el teu CV”. A l’Espai Jove Les Bases.   

29.05-2019 - “Estratègies per buscar feina aquest estiu”. A 

l’Espai Jove Les Basses. 

04.06.2019 - “Drets i deures laborals, contractes i nòmines”. 

Al Casal de Joves Guineueta. 

06.06.2019 - “Practica la teva entrevista de feina”. Al Casal de 

Joves Porta. 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  Sí 

MATERIAL  Ordinador, projector i material fungible per fer dinàmiques. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Les diferents activitats proposades van funcionar molt bé i va 

arribar a diverses joves del districte. De cara a futures 

edicions, es proposa modificar els noms de les formacions i fer 

les activitats més atractives per les joves (més pràctica i 

menys teoria). 

 

NOM DE L’ACTIVITAT OCTUBRE ANTIFEIXISTA 

DATES REALITZACIÓ Mes d’octubre de 2019 HORARI 

Diverses 

tardes  a 

partir de les 

19 hores 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Anna i dinamitzadora 



TIPUS D’ACTIVITAT Cicle d’activitats 

CAMPANYES 

RELACIONADES 

Octubre 

Antifeixista 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
Pramfilm 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
25 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Organització d’un mes temàtic antifeixista en motiu del 12 

d’octubre. 

Objectius: 

- Promoure el pensament crític envers l’augment de l’extrema 

dreta del feixisme. 

- Organitzar activitats de caràcter polític i antifa. 

 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

 

07.10.2019 - Espai de creació de pancartes. 

09.10.2019 - Classe oberta d’autodefensa antifeixista. 

10.10.2019 - JAM de música electrònica. 

12.10.2019 - Trobada conjuntes conjunta per anar a la 

manifestació unitària. 

15.10.2019 - Jornades de reflexió i debat: abús i repressió 

policial. L’antifeixisme al carrer. 

22.10.2019 - Cinefòrum “The Anti Fascist” i kafeta atifa. 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia  

Externa  

MATERIAL  Diversos materials per les diferents activitats. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Les diferents activitats realitzades es valoren positivament, ja 

que va ser un cicle molt complet. Moltes persones del Casal i 

d’altres externes van assistir a les activitats plantejades.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT NIT D’ÀNIMES 

DATES REALITZACIÓ Del 21.10.2019 al 26.10.2019 HORARI 
Depen de 

cada activitat 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada i Masia 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES 
Berta, Mamen, Àlex, Eric, Martina, Guillem, Anna Miguel, 

dinamitzadora, Bartolo i directora del Casal. 

TIPUS D’ACTIVITAT Cicle d’activitats 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
Nit d’Ànimes 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
Esplai i Bartolo 



NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
25 

Nº 

ORGANITZADORES 
5 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Setmana temàtica en relació a la Castanyada i Halloween. 

Objectius: 

- Crear un espai de participació i compartir activitats amb 

diversos grups estables de la Masia i del Casal. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

21.10.2019 - Cinema terrorífic  

23.10.2019 - JAM 

24.10.2019 - Taller de maquillatge 

25.10.2019 - Concert de divendres nit amb Cubkis i Thulusu 

26.10.2019 - Túnel del terror, venta de castanyes pel barri i 

concurs de disfresses. 

31.10.2019 - Festa nocturna Marrameu 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa Sí: Focus 

MATERIAL  Diversos materials per les diferents activitats. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

No totes les activitats es van poder realitzar, ja que la gent 

que estava interessada també estava implicada en el 

muntatge del túnel i es van donar prioritat al túnel. 

La JAM musical, organitzada per Bartolo, es va englobar dins 

del cicle i va tenir una resposta molt positiva, ja que va 

agradar i les joves van participar de forma espontània a la 

Jam. Va funcionar bé fer el cartell conjunt amb l’Esplai, tot i 

que va ser una coordinació d’última hora. Es proposa que 

l’any que ve es faci una coordinació amb més temps i 

organitzar alguna activitat de caire festiu després del túnel.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT PRE SANXIBECO 

DATES REALITZACIÓ 15.11.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Bartolo i dinamitzadora 

TIPUS D’ACTIVITAT Jocs de taula  

CAMPANYES 

RELACIONADES 

San Xibeco de la 

Prosperitat 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
La Cuarta Prospe 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
15 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 



DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Jocs de taula i de competició 

Objectius: 

- Fomentar la cohesió entre els diferents grups del Casal de 
Joves. 
- Apropar noves joves a l’Espai de Trobada. 
- Crear activitats en conjunt amb altres Casals i fer xarxa. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

18:30h Muntatge 

19:00h Jocs 

21:00h Recollida 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  
Daus, gots, papers descriptius dels jocs, tauler ocakalimotxo, 

ping pong, ordinador i altaveus. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat es valora positivament, es van apropar noves joves 

i, així es va crear un espai de coneixença entre elles.   

Tot i que el sentit era fer difusió mútua amb el CJ de la Prospe, 

no va venir molta gent del barri. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT QUE VALGUI QUI VULGUI 

DATES REALITZACIÓ 05.10.2019 HORARI De 20h a 00h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES 
Comissió Internacional direcció del Casal, Arnau Belén, Joel i 

dinamitzadora.  

TIPUS D’ACTIVITAT Espectacle 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
15 

Nº 

ORGANITZADORES 
5 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

Concurs de talents i festa organitzada per la Comissió 

Internacional. 

Objectius: 

- Generar activitats demandades per les joves. 

- Fomentar l’organització d’activitats per part de les mateixes 

usuàries de l’Espai de Trobada. 

- Consolidar activitats de Divendres Jove. 

- Oferir alternatives d’oci nocturn a les joves del barri. 



 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

 

17:00h - Muntatge de l’escenari i so 

20.30h - Concurs 

21.30h - Repartició de premis  

22.00h - Festa nocturna 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa No 

MATERIAL  Equip de so 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Valorem l’activitat positivament tot i que el concurs de talents 

va acabar sent únicament de rap. Tampoc hi va haver gaire 

participació en el concurs, però es va crear molta expectació 

perquè les joves de l’Espai de Trobada van animar molt a les 

participants. Va ser un bon espai de cohesió i de reforç positiu 

per les joves participants. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT TATTOS DE HENNA 

DATES REALITZACIÓ 26.09.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Paula i dinamitzadora. 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 

 Musical; taller; exposició; 

formació; sortida; 

macroactivitat 

Taller 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
0 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció: 

Activitat de fer tatuatges amb henna a la pell. 

Objectius: 

- Realitzar tallers i activitats d’interès per les joves. 

- Crear un espai de relació i creació entre les joves. 

- Desenvolupar habilitats artístiques entre les joves. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

18:30h - Comparar la henna 

19:00h - Taller  

20:30h - Recollida  

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa  No 

MATERIAL  Henna i pinzells. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT L’activitat al final no es va realitzar per falta de participació de 



les joves. Les joves no estaven motivades i no els hi venia de 

gust fer el taller aquell dia. A més la Paula, que havia de dirigir 

l’activitat, tampoc va poder venir al casal perquè estava 

malalta. Tot i així, es guarda el material i es planteja proposar-

ho de manera espontània alguna tarda a l’Espai de Trobada, ja 

que moltes d’elles sí que tenien interès.  

 

NOM DE L’ACTIVITAT TORNEIG DE FUTBOLÍ 

DATES REALITZACIÓ 21.11.2019 HORARI 19h 

LLOC REALITZACIÓ Espai de Trobada 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada 

RESPONSABLES Berta i dinamitzadora 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 
Torneig 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
No 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
No 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
20 

Nº 

ORGANITZADORES 
2 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

Torneig de futbolí per parelles i amb classificacions per 

rondes. 

Objectius: 

- Realitzar activitats d’interès per les joves. 

- Crear espais de relació entre les diferents joves. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

17:00h - Organització del torneig 

19:00h - Torneig 

20.30h - Final del torneig 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa No 

MATERIAL  Pissarra i futbolí. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat va tenir molt bona acollida. Va participar casi 

tothom que estava a l’Espai de Trobada i el torneig les va 

motivar molt i tothom va animar als diferents partits. A més, 

al fer-ho un dijous va donar més ambient l’oferta del Bartolo 

de KuboKinto. 

 

NOM DE L’ACTIVITAT TREBALLA A L’HIVERN 

DATES REALITZACIÓ Del 05.11.2019 al 13.11.2019 HORARI 19h a 20.30h  

LLOC REALITZACIÓ Casal de Joves Porta, PIJ Sant Andreu, Espai Jove Les Basses, 



Casal Joves Guineueta. 

GRUP ESTABLE /PROJECTE CIJ 

RESPONSABLES Alba, Dani, Jessica, Eva i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Cicle d’activitats 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 

Casal de Joves 

Porta, PIJ Sant 

Andreu, Espai Jove 

Les Basses, Casal 

Joves Guineueta. 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
50 

Nº 

ORGANITZADORES 
5 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

Descripció: 

Cicle d’activitats per facilitar eines de recerca de feina de 

temporada d’hivern.  

Objectius: 

- Donar a conèixer el servei CIJ al barri i al districte. 

- Generar activitats en xarxa per crear sinergies entre els 

diferents serveis juvenils del territori. 

- Facilitar eines de recerca de feina per la temporada d’hivern. 

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

05.11.2019 - “Coneix els sectors professionals”. A l’EJ Les 

Basses. 

06.11.2019 - “Fes el teu CV”. Al CJ Guineueta. 

11.11.2019 - “Els canals de recerca de feina”. A l’EJ Garcilaso. 

12.11.2019 - “Drets i deures laborals”. A Can Verdaguer. 

13.11.2019 - “Pràctica l’entrevista!”. A l’EJ Garcilaso. 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia Sí 

Externa Sí 

MATERIAL  16 ordinadors portàtils. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Valoracions conjuntes de la reunió final: 

- Número similar d’inscrits que el cicle de “Treballa a l’estiu”. 

- A la sessió de “Coneix els sectors professionals” no tornar a 

repetir el test d’interessos.  

- Canviar el títol del cicle, ja que potencia la precarietat 

laboral. 

- Mantenir la resta de tallers iguals per futures edicions. 

- Ens plantegem la possibilitat de convidar joves que expliquin 

què fan i com han arribat a trobar la feina 

 



NOM DE L’ACTIVITAT TÚNEL DEL TERROR 

DATES REALITZACIÓ 26.10.2019 HORARI 18:30h 

LLOC REALITZACIÓ La Masia de la Guineueta 

GRUP ESTABLE /PROJECTE Espai de Trobada i Casal de Joves Guineueta 

RESPONSABLES Berta, Mamen, Àlex, Eric i dinamitzadora. 

TIPUS D’ACTIVITAT Túnel del Terror 

CAMPANYES 

RELACIONADES 
Nit d’Ànimes 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
Esplai Guineueta 

NÚM DE PARTICIPANTS 

APROXIMAT 
85 

Nº 

ORGANITZADORES 
5 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ 

OBJECTIUS 

Descripció:  

Realitzar un túnel del terror pel barri. El tema versa sobre un 

director d’escola que tanca a tots els infants per tal que el 

professorat, que ara és zombie, els ataqui i també les 

converteixi en zombies. La organització de les sales és: 

- Sala Anna 1: Consergeria de l’escola. 

- Sala Anna 2: Classe amb professor zombie. 

- Cuina: Cantina de l’escola amb cuiner i alumnes zombies. 

- Sala d’Alfons: Despatx del director. 

- Aula d’estudi: Aula de música de l’escola. 

Objectius: 

- Fomentar la participació de les joves. 
- Crear un espai de relació entre els diferents grups del Casal, 
GAG, Espai de Trobada i Esplai. 
- Fomentar la cohesió de grup i vincle amb les membres de 
l’Espai de Trobada. 
- Participar en una macro activitat oberta a tot el veïnat.  

PROGRAMACIÓ I HORARI 

ESPECÍFIC 

14:00h - Dinar popular 

15:00h - Recollida 

17:00h - Preparació del vestuari i del maquillatge 

18:30h - Inici del túnel 

21:30h - Tancament de la cua del túnel 

22:00h - Tancament i recollida del túnel 

23:00h - Final de la recollida. 

INFRAESTRUCTURA 
Pròpia  

Externa   

MATERIAL  Maquillatge, manualitats, mobles de la Masia... 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Es valora que: 

- Cal fer més difusió, ja que gent del barri va fer notar que no li 

havia arribat la informació 



- Reforçar taller de maquillatge de la setmana anterior al túnel 

i que cadascú es maquilli a ella mateixa el dia del túnel, ja que 

ens va endarrerir molt i no tothom es va poder fer ferides.  

- Preparar amb més temps la decoració. 

- Les reunions de preparació van ser molt disperses, no 

sempre venia la mateixa gent i s’havia de tornar a explicar tot 

des del principi. 

- El muntatge va anar força bé durant la setmana, es va 

avançar molt amb el tancament de finestres 

- La proposta de dinar conjuntament va funcionar molt bé i es 

proposa seguir amb ella cada any. 

- Va haver força implicació i participació per part de les joves. 

- La recollida va ser molt ràpida, es va ordenar en caixes on 

anava cada material.  

- Les joves van valorar positivament la llibertat que tenien per 

moure’s entre les sales, ja que els personatges amb la història 

podien funcionar a qualsevol sala i ser mòbils.  

- Es valora que cal acabar més aviat, ja que fins les 22h es fa 

molt llarg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


