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0. Introducció.
Amb força i motivació us presentem la valoració de les línies 2018! Enguany us fem
arribar la memòria, però aquest cop, amb una particularitat molt especifica i és que el
temps que hem tingut ha limitat molt els projectes i la redacció de la memòria que us
presentem.
Com recordareu, aquest curs hem fet dues Assemblees Generals Ordinàries, per tal
d’adaptar el calendari a les temporalitats de presa de decisió i dotar de coherència
ideològica el projecte. D’aquesta manera, a partir del proper any, les AGO’s ja no
seran al març, sinó que seran al desembre, per tal d’aprovar les línies de treball i els
projectes abans que comenci el curs, i no quan el curs anual ja està encetat.
La particularitat d’aquesta memòria és doncs, que per primer cop, no valorem un any
sencer, sinó que valorem 8 mesos, tenint en compte que hem tingut l’estiu pel mig.
Més enllà de percebre aquesta particularitat com quelcom advers, ho fem amb la
confiança que en donen els canvis que percebem cap a millor, amb l’anhel de millorar
el projecte federatiu i amb les ganes de construir i consolidar una Federació coherent,
participativa i transformadora.
0.1 Eixos estratègics
Creixement:
La percepció general de les coses ens fa pensar el creixement com un objectiu que
implica increment i dilatació. En el cas de la Federació ho percebem com un objectiu
que ampliï l’abast territorial i l’extensió del projecte casalero. En l’últim any, tot i no
deixar de donar resposta a les demandes que ens han fet arribar noves entitats
properes al nostre projecte, hem volgut dotar d’una mirada més profunda aquest
objectiu. Hem revisat les entitats que formen part de la Federació i ens hem posat en
contacte amb aquelles que des de feia anys no teníem relació, per saber en quina
situació es trobaven, reforçant aquelles que ho han necessitat i desfederant els
projectes que ja no existeixen. Amb la finalitat de posar en el centre aquells casals
federats que participen, lideren i dinamitzen la federació, focalitzant la importància en
la qualitat, no en la quantitat.
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Reconeixement:
L’any 2017 sí que vam prioritzar traspassar les fronteres catalanes per anar a explicar
el nostre projecte, però aquest 2018 ho hem deixat en segon pla. Només hem visitat a
les nostres companyes del País Valencià, en una trobada de joves que van fer a inicis
d’any per explicar-les el model casalero i acompanyar-les en la seva activitat. D’altra
banda hem continuat participant del Consell de Joventut de Catalunya i del CJB. Hem
col·laborat amb l’associació catalana de professionals de joventut i hem guanyat els
premis a l’associacionisme juvenil que atorga el CNJC.
Participació:
Durant els últims mesos s’ha agilitzat el contacte amb el territori Vallès – Osona,
reprenent contacte amb les entitats i engegant una dinàmica territorial. Territori
Llobregat s’ha anat apagant amb el pas dels mesos i Barcelona ha continuat amb la
seva dinàmica habitual. La participació en espais de decisió, com les reunions de
responsables, han millorat pel que fa a representativitat dels territoris, però no en la
quantitat de casals participants.
Suport:
Quant a aquest eix, tal com estava previst hem mantingut les accions consolidades
amb una molt bona valoració per part de les entitats membre, dedicant el gruix dels
recursos, ja que no té sentit tenir una federació forta si no ho estan les entitats de
base. El repte pel proper any és continuar fent difusió i consolidar-nos com a eina i
suport real dels casals, sabent com respondre a qualsevol demanada i rebre la
sol·licitud de fer suport en qualsevol acció on se’ns cregui necessàries.

4

Casals de Joves de Catalunya – Memòria 2018

1. AREA D'ORGANITZACIÓ:
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1.1Motivació de la participació
Creiem que la valoració del darrer any, és més positiva que negativa en aquest punt.
Compartim la sensació que a través de les activitats federatives (com a la Trancada) i
la millora pel que fa a la visibilitat del secretariat i els espais de participació i decisió
de la Federació, ha millorat la motivació i el sentiment de pertinença, almenys pel que
fa altres anys.
Pel que fa a les visites als casals s’ha mantingut positivament, havent-hi presència de
membres del secretariat en les visites de seguiment dels casals, que alguns casos
s’han fet amb l’equip territorial i d’altres amb l’equip tècnic. Aquests últims mesos
però, no s’ha aconseguit l’objectiu de fer visites conjuntes del secretariat a les
activitats dels casals, tot i que membres del secretariat han participat d’activitats dels
casals de tots els territoris.
Pel que fa a material de difusió i corporatiu atractiu, s’han tornat a fer llibretes
casaleres i hem dut a terme l’aposta forta d’aquest curs: fer agendes casaleres. La
valoració és molt positiva, ja que per ser el primer any, no ha sobrat cap i la rebuda
per part dels casals ha sigut bona.
Les activitats «estrella» dels territoris Barcelona i Llobregat s’han dut a terme. Territori
Llobregat amb el seu «Llobregatassu» acollit per l’assemblea de joves de Gelida i la
Mertxe pel Kasal de Joves de Roquetes.
1.2 Transparència
Aquest any hem vetllat perquè hi hagi representació del secretariat a gairebé totes les
reunions de seguiment que s’han fet, amb la intenció de donar a conèixer quines som
les persones que en formem part, quina és la nostra tasca i afavorir l’accessibilitat de
les casaleres al secretariat.
Pel que fa, a la visibilitat que es dóna concretament a la feina que fa al secretariat,
hem apostat per endinsar-nos en el món de les xarxes socials i utilitzar aquesta eina
per fer arribar el que passa durant les reunions del secretariat, visites i relacions
externes a les casaleres, tenint molt bon resultat, ja que les casaleres són molt
6
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presents en aquestes xarxes i el contacte és més directe. També hem creat la pàgina
de wikipedia de l’associació de Casals de Joves de Catalunya, amb la intenció de fernos més visibles de cara l’exterior.
Hem continuat utilitzant el whats app per fer enviament d’informacions federatives
d’interès per les casaleres, estratègia que ha agilitzat el traspàs d’informació, i en
comparació amb el curs passat, hem intentat prioritzar informacions amb la finalitat
de no col·lapsar el contingut. Com a punt negatiu no hem complert amb l’objectiu de
modificar i actualitzar l’organigrama oficial de la Fede o el finançament en espais més
distesos com en un dossier petit.
1.3 Espais de participació
Les reunions territorials mensuals han augmentat en participació pel que fa a Territori
Barcelona, amb l’entrada de noves entitats, Vallès – Osona ha reiniciat la seva
dinàmica territorial fent dues trobades i remuntant en participació federativa i Territori
Llobregat, tot i tenir una continuïtat mensual consolidada els últims anys, des del
Llobregatassu no s’han tornat a trobar.
La participació en els espais de decisió com la reunió d’Irresponsables ha sigut
interterritorial, tot i que assumint Territori Barcelona gran part de l’assistència
quantitativament. El Transforma ha augmentat en participació, amb presència de
Territori Llobregat però protagonitzat àmpliament de Barcelona.
La Trancada Casalera, ha tornat a fer-se al Vallès – Osona, amb participació
interterritorial i amb molta actitud.
El secretariat valora que sí que ha aconseguit esdevenir un equip motivat, cohesionat i
engrescat amb el projecte tot i que valora que el ritme a vegades diligent de treball,
ha donat lloc a què no és dediques prou temps i espai al benestar del mateix
secretariat.
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2. ÀREA DE SUPORT.
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El funcionament d'aquesta àrea durant el 2018, ha estat satisfactori. Creiem que és
una àrea que dóna força al sentit de la Federació i que per tant, ha de créixer i
consolidar-se. Tot i això, ens continuem enfrontant a què no tots els casals coneixen
els beneficis que aporta, ni acaben d’aprofitar-los ni tenir-los presents. És important
continuar treballant per tal que esdevingui una eina útil i demanada.
2.1 Banc de Recursos:
En base a les línies i objectius programats el 2018, podem afirmar que hem avançat
en quant a la creació de l’eina de recollida de la informació referent als recursos de
cada casal. Ens queda, però, acabar la tasca iniciada enguany de recapitular tot allò
que els casals vulguin compartir entre ells.
D’altra banda, estem molt satisfetes de la nova incorporació a l’equip de la Federació:
la Clara, tècnica del Vallès-Osona, que alhora s’encarregarà de desenvolupar les
tasques i suport tècnic del banc de Recursos. En aquesta línia, sentim que emprenem
una etapa més constant i àgil per aconseguir per fi l’objectiu marcat de generar una
eina de consulta per als casals.
Per acabar, deixar constància de les tasques de renovació que s’han dut a terme en
quant a la cessió de material de l’oficina: s’ha actualitzat el document de registre
alhora de realitzar les demandes, s’ha fet difusió del material i ha arribat material nou
com ara els «leres», els tokens casaleros.
2.2 Oficines de suport.
Amb l’entrada de la nova persona de coordinació econòmica valorem positivament el
seguiment en temes legals i sobre convenis i el suport donat de manera transversal
tant als projectes com l’assessorament a secretariat i als casals federats.
Queda pendent crear una infografia dels recursos de l’oficina, objectiu que assumirà el
banc de recursos de cara al proper any i la figura de youtuber «Fresita» per explicar la
documentació s’ha quedat en un vídeo.
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2.3 Suport econòmic:
Les línies de suport econòmic volen reflectir de quina manera donem suport econòmic
a les entitats federades. Part del finançament que rebem com a Federació de Casals
de Joves el destinem a repartir entre les entitats que formen part del nostre projecte.
Per una banda, hi ha els criteris de distribució, que és una puntuació que extraiem de
les memòries anuals que presenten els casals, i per altre hi ha el projecte X. Aquest
any hem vist que alguns casals han baixat molt la seva puntuació degut a que no
s’han entregat tota la informació que es demanava a la documentació, per tal d’evitarho s’haurà de tenir més cura a l’hora de reflectir la informació important pels criteris
de distribució.
El projecte X, és un finançament específic per a projectes concrets dels casals de joves
federats. Durant aquest any continuem fent-lo, però millorant desencerts que vam
poder observar l’any passat i sobretot amb la intenció de poder implicar més casaleres
en el procediment, amb la intenció de fer-lo més transparent i proper. Enguany el
territori de Valler-Osona ha sigut l’únic en presentar-se i han aconseguit finançament
extra per desenvolupar diversos projectes el CJ Obriu Pas, CJ Kndugnt i CJ Accent.
A més del conveni, l’ACJ assumeix la despesa d'assegurança dels casals, contractant
una pòlissa de responsabilitat civil i una d’accidents que cobreix a tots els casals que
ho necessiten, no suposa cap cost per a les entitats.

2. 4 Suport pedagògic.
Aquest any ha estat marcat per la presentació i aprovació de l’oferta formativa de
Casals de Joves. Aquesta oferta es va estar gestant durant l’any 2017, i a l’AGO
d’aquest març va ser presentada i es va començar a oferir a les entitats. Aquesta
oferta inclou 30 càpsules formatives de més de 10 temàtiques diferents que pretén
donar resposta a les necessitats dels Casals de Joves. A banda de crear l’oferta
formativa, també s’ha apostat per promoure la formació als casals de joves, oferint un
mínim de dues formacions gratuïtes per cada entitat membre.
Alhora, durant aquest curs hem donat resposta a totes les necessitats dels casals, les
quals s’han vehiculat a través dels tècnics territorials i amb el suport de l’àrea
pedagògica, esdevenint aquesta una de les tasques prioritàries de la federació.
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A tot això cal sumar-hi que aquest any s’ha mantingut el contacte i les col·laboracions
amb entitats de l’àmbit pedagògic i educatiu per tal de donar a conèixer el model de
Casals de Joves, i aconseguir reconeixement com una entitat educativa que treballa
per la transformació social. Així doncs, en aquesta direcció, l’àrea pedagògica, s’ha
reunit amb els punts JIP, amb el CJB i amb diversos instituts. Alhora, hem presentat el
model casalero a vàries entitats i institucions diferents, com ara: a la trobada de
delegades d’Horta-Guinardó i als Jesuïtes de Sant Gervasi.
Per últim, aquest 2018 també hem centrat esforços a aconseguir reconeixement de la
tasca que es realitza des de Casals de Joves. En aquesta línia, el projecte «d’Educar en
Participació» ha rebut el premi al Projecte Associatiu, dins el marc dels Premis a
l’Associacionisme Juvenil del CNJC. A través d’aquest premi, hem aparegut a diferents
mitjans de premsa, com per exemple, al diari Ara i a l’Altaveu. D’altra banda, el
projecte Km0 també va ser notícia a Xarxanet.

2.5 Suport polític:
Valorem que aquest suport es va millorant any rere any i la sensació és que els casals
de joves tenen més en compte a la Federació de cara al fet que acompanyi i doni
suport les relacions amb les administracions. Durant aquest curs, s’ha insistit i
pressionat sobretot a l’ajuntament de Barcelona i la intenció és continuar treballant
per estendre aquesta pressió i suport a la resta de districtes. Fora de Barcelona, la
relació amb administracions ha estat acompanyada per l’assignatura d’Educar en
Participació o en el cas de projectes més concrets.
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3 ÀREA TERRITORIAL
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Cada territori ha generat o degenerat una dinàmica pròpia singular en cada cas.
Per una banda, Territori Barcelona ha tingut una línia continuista, amb alguna
davallada de participació en alguna reunió puntual, però estable en general. L'equip
territorial ha continuat creixent, esdevenint 7 persones actualment (CJ.Xiroc, CJ Queix,
CJ JAM, CJ PORTA, CJ TRACA-CLOT), una persona del secretariat i el tècnic. L’equip
territorial ha mantingut la coordinació durant tot el curs, tot i que entre els mesos de
maig – octubre van estar a mig gas.
El Territori Llobregat ha consolidat un Equip Territorial format per 4 persones (AJUC i
Envelat) més la persona del secretariat i la tècnica. Amb reunions mensuals fins abans
de l’estiu i amb complicacions per coordinar-se amb el reinici de curs de setembre.
I per últim, Territori Vallès – Osona, és la gran sorpresa i bona notícia d’aquest any. Ha
ressorgit amb força i ganes, han fet trobades durant aquest curs i estan actives via
telemàtica, agafant inèrcia per tirar endavant una dinàmica territorial periòdica.
3.1 Territori barcelonès.
Aquest any han entrat tres casals nous que es sumen al Territori, fent un total de 13
entitats.
ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA:
Equip Territorial
Les principals tasques de l’equip Territorial han sigut:
- Reunions de seguiment amb els Casals de territori
- Relacions externes com son amb CJB, Ajuntament Bcn, Plataforma de gestió cívica,
etc.
- Relacions amb el Secretariat
- Funcions polítiques del territori
- Dinamització del Territori.
- Preparació de les Reunions Territorials
- Creixement, contacte amb noves entitats, aquest curs hem mantingut contacte amb
les Corts, Sant Antoni, Sant Genis i Vallvidrera.
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Les reunions de l’Equip Territorial (E.T.) s’han intentat realitzar una reunió quinzenal i
com a mínim s’ha realitzat una reunió mensualment. S’ha de dir que hi ha hagut un
període (maig-octubre) en que la ET no ha pogut reunir-se i això ha provocat que no es
compleixin totes les línies del Territori.
Reunions Territorials:
És el principal espai de decisió del Territori. S’ha fet una reunió mensual i rotatives
pels Casals.
S’ha intentat treballar amb diferents eines de comunicació per poder crear l’ordre del
dia de les reunions territorials entre tots el Casals però no ha funcionat. L’ordre del dia
de les reunions han estat preparades per l’equip territorial.
Hem continuat treballant amb el calendari conjunt d’activitats, hi ha el calendari pel
google calendar que es la principal eina de coordinació i a part s’han realitzat cartells
físics trimestrals on es feia difusió de les activitats i projectes dels Casals.
A part a totes les reunions territorials s’ha deixat un espai per fer «autobombo» de les
activitats mes properes.
Un altre objectiu que ens haviem marcat és que a les reunions de territori vingui el
referent del casal amb un acompanyant rotatiu de la seva entitat, la idea es apropar el
territori a la resta de membres dels casals i així tenir un major coneixement de que es
el Territori i que es la Federació.
Aquest objectiu no ha estat assolit, si que hi han casals que han fet una rotació però la
majoria d’entitats no ho han aconseguit. Cara al proper any s’hauria de replantejar
aquest objectiu i buscar una formula per que la gent casalera participi del territori.
A totes les reunions del territori s’ha realitzat la dinàmica de «minuto y resultado» es
una dinàmica en que els Casals tenen un minut per explicar la situació actual de la
seva entitat i així tenir una visió global dels Casals i el territori.
Tancada Territorial:
La tancada es l'espai on es fa la valoració del curs passat i es plantegen les línies del
territori per al següent curs.
Aquest any hi ha hagut molta participació amb 8 casals representats.
14
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SUPORT ALS CASALS:
Reunions de Seguiment:
Les Reunions de seguiment és la principal eina per al suport i coordinació als Casals de
manera individualitzada.
Ens vam marcar a les línies de fer un mínim de dos reunions per cada casal durant tot
el curs. Aquest objectiu no l’hem assolit del tot, hi han entitats que nomès s’ha
realitzat una trobada.
Hem anat funcionant per demanda dels casals.
ACTIVITATS I RELACIÓ ENTRE ELS CASALS.
Ciclekoa:
Aquest projecte de formació aquest any no es farà. Es una activitat que per manca de
dates es va programar al desembre i ha coincidit amb les jornades de Lleurei i
feminisme que organitza la fede. Per això aquest any s’ha decidit de no fer-la i deixarho pel curs vinent.
La Mertxe 2018:
Aquest any hem celebrat la 7ena edició. Es l'activitat territorial per excel·lència. S’ha
anat treballant a les reunions territorial i aquest any s’ha realitzat a Roquetes per
reivindicar els models de gestió casaleros i per reivindicar el casal nou que demanen
les nostres companyes de Roquetes.
Jornades Esportives:
Per falta de temps aquestes jornades no s’han pogut realitzar.
Pilluli Fest:
Aquesta activitat finalment no s’ha pogut realitzar. Era una activitat que no estava
tancada del tot a les línies, es va voler realitzar abans de la Mertxe però per falta de
temps no es va poder realitzar.
El format d’aquesta activitat es la de realitzar un cap de setmana de formacions i
activitats casaleres on puguin participar totes les Casaleres del Territori.
Els principals objectius de realitzar aquesta activitat es la de coneixença entre les
diferents Casaleres i Cohesió. A part es vol aprofitar per treballar temes relacionats
amb el Territori i la Federació.
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CREIXEMENT:
Aquest any hem estat treballant amb les entitats que ja teniem contacte com son el Cj
de les Corts. També han sorgit noves entitats en les que hem començat a treballar que
son CJ Sant Antoni, CJ de Sant Genis i Cj de Valvidrera.
Cara a les línies del curs vinent ens plantegem de deixar la cerca de noves entitats i
intentar consolidar aquests nous casals.
3.2 Territori Llobregat
L’any 2018 ha sigut un any de transició pel territori Llobregat. Vam començar l’any a
mig gas però molt motivades amb una tancada molt engrescadora, en la que tot hi
només participar-hi dos casals, es van fer unes línies potents.
Durant el primer i el segon trimestre del curs hem intentat anar portant endavant les
línies, que s’han complert a la meitat i que ara passarem a analitzar, però durant
l’últim trimestre, hi ha hagut una baixada considerable de les forces dels casals
internament, però sobretot a nivell de territori, el que ha obligat a l’ET a agafar més
les

rendes

i

replantejar-se

com

organitzar

i

dinamitzar

el

territori,

en

les

circumstàncies actuals.
Pel que fa a les línies de l’any anterior podem dir que a nivell de dinamització cap de
les línies s’han acabat de complir, ja que la idea de generar material gràfic ha quedat
en un primer estadi, la recollida d’informació i les activitats conjuntes han sortit molt
fluixetes, com el Llobregatassu, que va sortir totalment deficitari, tant econòmicament
com a nivell de participació dels casals.
Pel que fa a l’organització i el suport, hem mantingut fins a l’estiu les reunions
territorials, amb dos o tres casals cada cop i han sigut més participatives, amb
dinàmiques en petit i gran grup. Pel que fa a les visites, les hem fet a demanda, però
n’hem fet menys de les previstes. El grup de whatsapp segueix sent l’eina de
comunicació, però es poc fluid. En quant a la figura de l’ET, s’ha mantingut igual, però
ens hem pogut reunir poc tots junts.
Finalment, pel que fa a l’expansió territorial, s’ha prioritzat el benestar dels casals
actuals a l’expansió i això ha fet que no se li hagin destinat forces.
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3.3 Territori Vallès-Osona
Aquest 2018 al territori Vallès-Osona ens havíem plantejat tres objectius generals, de
més a menys prioritat: donar suport a les entitats, establir bases per una participació
territorial i créixer de manera sostenible.
Donar suport a les entitats. Aquest ha estat el punt central del 2018, realitzant un
acompanyament als casals actius que conformen el territori. S’han realitzat visites de
seguiment als propis casals i s’ha millorat la comunicació convertint-la en fluïda tant
per e-mail com per whatsapps.
Les accions específiques en relació aquest punt eren:
- Fer conjuntament un pla d'acció amb les entitats que ho necessitin i ho demanin. No
hem tingut demanda de cap casal per fer un pla d’acció específic però sí ens hem
reunit a valorar la situació actual de cada casal, fruit d’aquestes trobades han sorgit la
motivació de tres casals del territori per presentar-se al Projecte X i així poder atendre
millor econòmicament la seva situació. Sent que Kndurgnt, Accent i Obriu Pas han
pogut rebre els premis corresponents per desenvolupar millor la seva tasca com a
casals.
- Acollida de les noves entitats i seguiment: S’ha pogut realitzar una acollida i un
seguiment a l’Assemblea de Llinars, fent dues visites de seguiment, organitzant una
reunió de territori que van acollir a Llinars i facilitant material des del Banc de
Recursos de la Fede. També s’ha fet seguiment d’Accent fent una visita al l’assemblea,
participant a l’Enrosada i mantenint una comunicació fluïda per whatsapp i e-mail.
- Detectar les necessitats compartides entre els casals i donar-hi resposta. Per tal de
detectar i acompanyar les necessitats dels casals hem fet visites de seguiment a Obriu
Pas (3). Kndurgnt (3), La Floresta (2), Llinars (2), Joenacc (1), Rusk (1), Accent (1).
Arran d’aquestes visites hem pogut anar responent a les seves necessitats, a més
hem realitzat dues reunions de territori, a Llinars i a Rubí, per tal d’anar detectant les
necessitats compartides i estructurar a partir d’aquestes una trobada de territori.
- Generar confiança i complicitat entre els nous casals i la ST . S’ha acompanyat als
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nous casals i als canvis de juntes dels casals a través de correus i presencialment.
Obriu Pas i gent de la nova junta s’ha reunit amb la Irene, gerent de la Fede, per parlar
de temes econòmics i amb Accent s’han intercanviat correus també per dubtes sobre
economia. Amb la resta de casals hem mantingut una bona comunicació per generar
confiança i complicitat per tal que puguin desenvolupar una bona tasca en el seu dia a
dia, excepte amb Parets que tot i haver fet una formació de la Borsa de Formadores
s’ha mantingut poc comunicatius i participatius amb la Fede atès que estaven en una
revisió interna d’assemblea.
- Ser presents en les activitats grans dels casals. Hem estat presents a l’Enrosada
d’Accent, a les Festes Majors d’Obriu Pas, a la Gimcana de Joenacc, a les Festes Majors
de Parets, al 10è aniversari de Kndurgnt. Ens ha faltat participar en alguna activitat de
Llinars i no hem pogut participar en cap del Rusk ni de la Floresta perquè no han
realitzat cap aquest any, tot i que el Rusk va estar preparant unes festes majors
alternatives a Rubí que finalment no van poder fer però esperen tirar-les endavant al
2019.
Establir les bases per una participació territorial
La participació territorial s’ha incrementat aquest any tot i que encara està pendent
establir una estructura participativa clara i amb compromís per part dels casals. Ho
analitzem segons les accions que s’havia plantejat:
-Que els casals participin de les trobades, formacions i reunions generals. A les
activitats federatives Obriu Pas ha tingut presència a la reunió d’ir-responsables i es
preveu la presència d’alguns casals a la Trankada i a l’AGO.
-Crear sinergies i treball conjunt. A les reunions de territori s’estan començant a
establir vincles i generar interés en les activitats dels altres casals, sent així que
Kndurgnt ha assistit a les Festes Majors d’Obriu, Joenacc i Accent participen en les
activitats de l’un i de l’altre i Obriu ha mostrat interès en les activitats de Llinars (tant
per participar com per deixar-se material). També s’ha començat a treballar
conjuntament per una activitat territorial.
-Establir a l’inici de curs els espais territorials. Es va parlar de fer reunions territorials i
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en cada una d’aquestes pactar la data de la següent reunió. S’han programat tres, una
l’ha acollit l’Assemblea de Llinars a Llinars del Vallès amb una participació de 17
persones de AJLL, Kndurgnt, Accent, Rusk i Obriu, l’altre el Rusk a Rubí amb una
participació de 8 persones de Kndurgnt, Rusk i Obriu a i l’altre acollida per Obriu Pas a
Barberà del Vallès.
-Crear una activitat conjunta amb la implicació que decideixin els casals participació.
Es va crear l’activitat del VOmanji pel 20 d’octubre però a l’hora d’apropar-se la data
els casals no podien participar ni implicar-se com s’havia previst així que es va decidir
posposar pel 2019 i seguir treballant durant el 2018 en la construcció d’aquesta.
-Millorar la comunicació/participació intercasalera. Les reunions de territori s’han fet
amb més continuïtat permeten una millor comunicació, per les xarxes socials
(facebook) s’han difós les activitats de cada casal (amb cartell del territori i compartint
les activitats propies) i el grup de whatsapp del territori ha tingut més moviment.
Créixer de manera sostenible
Aquest objectiu ha estat probablement el menys atès donat que s’han centrat les
forces en els dos punts anteriors, ha estat així perquè davant del canvi de tècnica de
territori els referents polítics han decidit prioritzar el seguiment de casals i la
participació al territori. Passem a analitzar l’objectiu més detalladament:
-Establir reunions de coneixença i seguiment amb casals i assemblees. S’ha establert
contacte personal i per facebook amb la Gisela d’Intoxicades, col·lectiu com a possible
incorporació i relleu de Kndurgnt a Canovelles. També s’ha fet el contacte amb les
joves de l’Ametlla que sembla estan motivades en refer casal El Crit.
-Establir contactes amb referents territorials d'entitats anàlogues. A través de les
taules participatives a Barberà s’ha fet contacte amb l’esplai Esquirol, l’esplai Piolet, el
cau Sant Jordi, Coordjinadora, arribant a realitzar, per demanda seva, una formació de
la Borsa de Formadores.
-Establir contactes amb entitats de base properes al territori. Es van intercanviar
missatges amb el Kasalet de Terrassa i l’Aresta de Ripollet, comentant que segueixen
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actius i que si en algun moment tenen interès per afegir-se i conèixer més sobre la
Fede estem disponibles per trobar-nos.
-Contactar amb equipaments en aquells municipis amb poca xarxa associativa. Hem
fet contacte amb la Lydia que dinamitza un espai municipal a l’Ametlla, a través de la
qual hem contactat amb joves de l’Ametlla interessades en crear un casal. També ha
estat anant la tècnica de territori un cop per setmana fins al setembre a l’espai jove La
Roma oferint assessories sobre participació i associació al jovent. Degut a la dinàmica
agafada els últims anys emprar una persona tècnica per oferir assessories havia
deixa’t de tenir sentit perquè la Federació s’havia acabat convertint més en una
empresa proveïdora de serveis que no pas en una tasca que ajudés al territori.
-Establir un vincle amb entitats generadores de Plans Locals de Joventut. S’ha
participat a les taulae participatives realitzades a Barberà amb joves de diferents
entitats i tècnics de joventut de l’ajuntament. La col·laboració amb l’Ajuntament s’ha
continuat fent a través de l’assignatura que s’està implantant a tres instituts de
Barberà.
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4 ÀREA PEDAGÒGICA:
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4.1) MODEL I DISCURS
En relació a l’àrea pedagògica, aquest any hem fet palès el nostre model organitzatiu
a diferents espais federatius però també associatius. Hem presentat el model
associatiu allà on hem anat i ens han visitat; altres municipis i ajuntaments de
Catalunya, altres associacions del lleure com caus, esplais o més entitats del CNJC.
Concretament, hem donat a conèixer el projecte de Casals de Joves als següents
espais: al Grau d’Integració Social, a Campaments i Més, a l’Escola d’Esplac «Política i
Educació», a la fundació CEPAIM, a l’Ajuntament de Corbera del Llobregat, i a les
Jornades de Gestió Cívica i Ciutadania.
Creiem que com a objectiu continuista que ens havíem plantejat, hem fet una bona
promoció del nostre model a través de l“Aixequem la persiana”, el qual hem entregat i
donat a conèixer en cadascuna de les reunions i presentacions del projecte. Segueix
quedant pendent iniciar un procés de revisió de l’ideari de Casals, conjuntament amb
una revisió dels estatuts i del PEC. Aquest treball no s’ha pogut començar enguany, ja
que el calendari no ho ha permès.
Pel que fa al transforma, que es va celebrar el 12 de maig al Casal de Joves de
Roketes, aquest any hem gaudit d’una millor assistència que l’any anterior. Han
participat 27 casaleres que s’han format i han debatut entorn de la Salut Emocional
als casals de joves. A més a més, s’ha fet una revisió del format d’aquesta jornada
formativa i de discurs, i es proposa de cara als anys vinents, generar un eix del curs
que vagi en sintonia amb la temàtica del Transforma. D’aquesta manera, el Transforma
agafarà una dimensió a més llarg termini que ens servirà per generar discurs i espais
formatius al llarg del curs, fet que permetrà que més persones participin d’aquest
procés. Així doncs, el Transforma esdevindrà una activitat important i central en l’Eix
del Curs, però no l'única.
Queda pendent per l’any vinent publicar el material, recull i/o recurs dels Transforma
2017 i del 2018, els quals no s’han publicat enguany, ja que per manca de temps, hem
hagut de prioritzar altres accions.
4.2) PLA DE FORMACIÓ
Aquest any ha estat un any especial, ja que hem engegat els motors del Pla de
Formació de Casals de Joves de Catalunya. El tret de sortida el vam donar a l’AGO del
Març del 2018, moment en què vam presentar l’oferta i l’estructura formativa de la
federació. Aquesta presentació va anar acompanyada d’un cartell i un díptic que ens
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ha permès fer difusió d’aquesta oferta formativa entre

els casals de joves i altres

entitats no federades. Malgrat això, queda pendent realitzar una Jornada per presentar
el Pla de Formació. Respecte això, aquest any la Borsa de Formadores ha començat a
treballar en el disseny de dues jornades: una jornada casalera de presentació d’aquest
pla, i una jornada institucional, amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta formativa a
entitats no federades, i d’aquesta manera obtenir ingressos per fer més sostenible,
econòmicament, la Borsa de Formadores, alhora que esdevenir referents formatius per
a entitats juvenils. Aquestes dues jornades estan previstes que es realitzin a la
primera meitat del 2019.
Així doncs, durant aquest any hem començat a esdevenir un referent formatiu per als
Casals de Joves, i alhora, també hem arribat a entitats no federades. Aquesta
afirmació es demostra amb les 14 formacions que la Borsa de Formadores ha realitzat
a 10 entitats federades i 4 de no federades. Així doncs, les formacions que s’han
realitzat, en són les següents:
• Dues formacions d’Introducció a la Participació per a la Trobada de Delegades
organitzada pel Punt7 d’Horta-Guinardó
• Una formació de Model Casalero a l’Assemblea de Joves de Sant Antoni
• Tres formacions sobre Desmuntem l’Amor Romàntic (una al CJ del Queix, una altra
a l’AJ de Parets del Vallès, i una a l’AJ de Gelida)
• Dues formacions d’Introducció a la Perspectiva de Gènere (una al CJ La Traca i una
altra al CJ de Porta)
• Una formació de Diversitats LGTBIQ a la Trobada Km0
• Una formació de Repensem la Gestió Econòmica i el Finançament (organitzada
dins la jornada formativa ECONOTEVA)
• Una formació sobre Prevenció de Riscos en el Consum de Drogues per als
adolescents de Franja-9 Barris
• Una formació de Repensem la Gestió de Reunions i Assemblees des de la Salut
Emocional a la Taula Jove de Barberà del Vallès
• Una formació de Gestió del Conflicte a l’AJ Kndurgnt, a través de l’Escola Lliure el
Sol
• Una formació de Saps Debatre a l’AJ Kndurgnt
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Paral·lelament a les formacions de la nostra oferta formativa que hem realitzat, també
hem organitzat altres 6 formacions amb formadores externes a la Borsa de
Formadores. Aquestes sis formacions són les següents:
• Tres formacions de Protocol de Violències Masclistes als tres territoris de Casals de
Joves, organitzades per la Comissió de Gènere de la Federació.
• Tres formacions per al Km0 sobre tres temàtiques diferents:
◦ Una formació sobre el Racisme Estructural a través de la Borsa de Formadores
del CNJC
◦ Una formació d’Alternatives Polítiques
◦ Una formació sobre Comunitats Sostenibles
Enguany, també hem organitzat tres jornades formatives, algunes, en col·laboració
amb altres entitats. Hem organitzat, doncs, les Jornades de Lleure i Feminisme, de la
mà de l’Escola Lliure el Sol i ESPLAC, que es realitzaran el 15 i 16 de desembre; les
jornades de Laïcitat i Interculturalitat conjuntament amb l’Escola Lliure el Sol i la
Fundació Ferrer i Guàrdia; i la Jornada del Transforma sobre Salut Emocional als Casals
de Joves.
Així doncs, en totes les accions formatives que ha promogut i dissenyat Casals de
Joves aquest any 2018, s’han format un total de 582 persones. Alhora, hem aconseguit
garantir el mínim de formacions gratuïtes per cada casal de joves que les ha demanat.
Això últim, en part, ha sigut gràcies a les formacions que hem cobrat de les entitats no
federades, estratègia que hem establert per tal d’ajudar a finançar la Borsa de
Formadores i la seva oferta formativa.
Cal dir, que l’embranzida d’aquest projecte de la Federació ha sigut possible gràcies a
un equip d’unes 19 persones (aproximadament, ja que hi ha hagut baixes i altes al
llarg de l’any), amb un ritme de treball molt consolidat, i amb moltes ganes i empenta
per fer créixer aquest projecte. Aquest equip, que anomenem Borsa de Formadores, ha
realitzat tres reunions de claustre i una tancada de cap de setmana, espais on s’ha
treballat per dissenyar les càpsules formatives i adaptar-les a les necessitats i
valoracions dels Casals de Joves. A banda, també s’ha treballat de cara a organitzar
les dues jornades de presentació del Pla de Formació, així com per crear el catàleg de
recursos formatius per a adolescents d’Instituts i altres entitats.
D’altra banda, des de l’Àrea Pedagògica, també hem garantit la formació dels
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diferents equips de la federació. El Secretariat ha realitzat una formació conjunta amb
l’Equip Tècnic sobre Lideratge i Comunicació. Paral·lelament, les membres del
secretariat també han realitzat els següents cursos formatius:
•

Formació

sobre

disseny

de

projectes

interculturals

(Programa

BCN

Interculturalitat)
• Formació per a formadores (Escola Lliure el Sol)
A més a més, la Borsa de Formadores ha rebut una formació d’eines personals per a
les formadores, una formació sobre Prevenció de Riscos en el Consum de Drogues i
una altra sobre Perspectiva Intercultural als Casals de Joves. Per últim, l’Equip Tècnic,
aquest any, ha realitzat les següents formacions:
• Formació sobre Comptabilitat (Torre Jussana)
• Formació de Prevenció de Riscos Laborals (Sepra)
• Formació d’Obligacions Fiscals a les Entitats (Fundesplai)
• Formació Econoteva (Gestió econòmica i de finançament)
• Formació sobre Sexpreading: Violències Sexuals i Pantalles (Candela i EdPac)
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5 ÀREA DE PROGRAMES
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L'Àrea de Programes ha anat creixent i enfortint-se en els darrers anys, però cal
continuar treballant per consolidar-la i apropar-la als casals.
De forma natural s’ha creat més interseccions entre programes (incorporant les
diferents perspectives en tots aquells projectes generats). Tot i això, manca fer-ho de
manera més coordinada i formal.
Una aposta de l'àrea era generar més recursos pedagògics, activitats, metodologies
de treball, etc. de les diferents accions i campanyes de forma coordinada. Això no
sempre s’ha assolit i majoritàriament qui ha treballat en aquesta línia ha estat l’Àrea
Pedagògica i la Borsa de Formadores.
L’àrea sí que ha estat present a les diferents reunions de territoris, especialment a
través dels punts dels ordres del dia quan els diferents projectes ho requerien.
Les reunions mensuals proposades per les persones tècniques de l’Àrea de Programes
no sempre s’ha fet en aquesta periodicitat, malgrat que es va començar amb aquest
ritme de reunions. Sovint s’ha fet segons les necessitats de cada projecte.
Per últim s’han començat a generar comissions formades per persones casaleres però
encara no totes estan creades i/o consolidades Serà un repte de cara a l’any que ve
perquè assumeixin el lideratge dels diferents programes de la federació.
5.1. Adolescència i secundària
Durant aquest any 2018 teníem com a objectiu potenciar el programa d’Adolescència i
Secundària per tal que esdevingués una eina de referència per als casals de joves. Un
total de 9 casals de joves han demanat un assessorament sobre Adolescència i
Secundària, sent aquests: CJ Queix, CJ Sants, CJ Xiroc, CJ de la Prosperitat, AJ AJUC, CJ
el Rusk, CJ Porta, CJ La Traca i CJ Can Ricart. Des de l’Àrea d’Adolescència i Secundària
hem donat resposta al 100% de les demandes. Durant els assessoraments hem fet ús
de les eines de difusió del projecte que es van generar l’any passat.
En relació amb l’assignatura «Educar en Participació», un dels objectius era el de
consolidar l’assignatura a l’Institut l’Estatut i millorar el projecte, de la mà del CJ el
Rusk. Així doncs, aquest 2018 no només hem mantingut l’assignatura, malgrat canvis
importants en l’Equip Directiu del centre, sinó que a més hem impulsat una prova pilot
per tal de vincular l’assignatura al projecte de Servei Comunitari, una nova
incorporació al currículum de secundària que pretén fomentar l’acció comunitària
entre les estudiants de 3r i 4t d’ESO. Amb aquesta prova pilot pretenem enfortir el
vincle entre les estudiants i les associacions de l’entorn, promovent d’aquesta manera
el

relleu

generacional

d’aquestes.

Així

doncs,

enguany

comptem

amb

tres

dinamitzadores que lideren el projecte a les tres línies de 4t d’ESO, conjuntament amb
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el professorat de l’institut i el suport del tècnic pedagògic.
Paral·lelament, si aquest any s’ha de remarcar per alguna cosa, és per la gran
crescuda d’instituts que s’han adherit al projecte «Educar en Participació». Aquest
2018 hem iniciat l’assignatura a 3 instituts nous, de la mà dels casals de joves del
territori. Aquests són: l’INS Can Margarit, de la mà de l’AJUC; l’INS Emperador Carles,
de la mà del CJ de Sants i del CJ Queix; i finalment, l’INS Fort Pius amb el CJ Xiroc. Així
doncs, actualment tenim en marxa un engranatge que ens permet fer arribar el
projecte de Casals de Joves a més de 300 alumnes, a través de 7 dinamitzadores de
cadascun dels respectius territoris. El creixement del projecte no acaba aquí, ja que
durant

aquest

2018

també

hem

definit

l’entrada

a

nous

instituts

que

es

materialitzaran a partir del gener del 2019. Aquests instituts es troben a Corbera del
Llobregat i a Barberà del Vallès. A Corbera s’iniciarà un tastet de l’assignatura que es
concretarà en 5 sessions per cadascuna de les 4 línies de l’INS Corbera. A Barberà del
Vallès, s'estendrà el projecte als tres instituts de la població: a l’INS Bitàcola, a l’INS la
Romànica i a l’INS Can Planes. Tots tres instituts sumaran un total de 6 grups que
realitzaran l’assignatura d’Educar en Participació.
Seguint amb el projecte «Educar en Participació», durant aquest any s’ha actualitzat el
material didàctic de l’assignatura. El resultat d’aquest treball, fet des de l’Àrea
d’Adolescència i Secundària i des del grup de dinamitzadores, s’ha concretat amb
l’edició d’un nou llibre per a les dinamitzadores, amb dinàmiques i recursos
actualitzats. A més, s’han generat dues versions d’aquest llibre, una pensada per a
assignatures de llarga durada, i una altra versió centrada en el projecte de 20h
corresponent al projecte de Servei Comunitari que han de desenvolupar els instituts a
partir del curs 2019-2020.
Durant aquest any, també ens proposàvem revisar el catàleg de recursos per als
instituts. Així doncs, una vegada la borsa de formadores s’ha consolidat com a referent
formatiu, el claustre ha començat a treballar per tal d’oferir formacions per a
adolescents i instituts. Aquestes formacions tenen una durada d’entre una i dues
hores i els seus continguts i metodologia estan adaptats per tal que siguin atractius al
públic adolescent. Aquest catàleg, doncs, incorpora, ara per ara, 7 formacions
vinculades als diferents programes de la federació, com ara Consum Conscient,
Gènere, Salut i Interculturalitat). A més d’aquestes set formacions, que ja estan
disponibles, s’estan generant 3 de noves que són: sexualitat, prevenció de riscos en el
consum de drogues i trenquem els mites de la pornografia. Aquestes tres formacions
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s’estan treballant, ja que requereixen una reflexió més profunda. Es preveu que durant
el 2019 estaran enllestides. Queda pendent de cara al 2019 crear algun material de
difusió d’aquesta oferta.
Pel que fa a dinamitzacions de tutories, s’ha donat resposta al 100% de les demandes.
Aquestes dinamitzacions s’han intentat coordinar sempre amb el Casal de Joves de
referència, prioritzant que la dinamitzadora sortís del mateix casal, i així poder
apropar-hi les alumnes. Tot i això, no sempre ha estat possible. En aquests casos,
doncs, s’ha assumit des de la Borsa de Formadores de la Federació.
Pel que fa a la formació del professorat, s’ha realitzat una sessió formativa a cadascun
dels Instituts on es realitza l’assignatura. Aprofitant que aquest any començàvem a
intervenir en un gran nombre d’instituts, s’ha generat una formació que s’ha plasmat
en un petit dossier que ens permetrà facilitar la tasca de les dinamitzadores de cara
als cursos vinents. Paral·lelament, s’ha treballat, conjuntament amb el CJB (Consell de
Joventut de Barcelona), per desenvolupar una proposta formativa dins l’Escola d’Estiu
de l’Associació de Mestres de Rosa Sensat. Aquesta proposta està creada i
desenvolupada, i estava llesta per ser tirada endavant al mes de juliol. Malgrat això,
no va disposar de les inscripcions suficients per a poder-se realitzar. Seguirem
treballant, doncs, els anys vinents per tal de fer la proposta més atractiva i així poder
arribar al professorat de secundària.
Una altra de les apostes per aquest 2018 era consolidar el projecte del KM0, la trobada
d’adolescents que es va recuperar l’any passat. Malgrat ha costat que la comissió
promotora es consolidés i la no participació d’altres federacions (com ESPLAC, Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya, Escoltes Catalans i Acció Escolta), finalment s’ha
realitzat la Trobada Km0, el cap de setmana del 26 i 27 de maig, amb la participació
de 6 entitats diferents que han aglutinat 68 participants i 18 referents. Les 7 entitats
que van participar van ser: l’AEiG Sant Ferran, l’AEiG Itaca, l’Esplai Xiroc, l’Associació
Ubuntu, l’AEiG Sant Antoni i el GAG de la Guineueta. Les dificultats per conformar la
comissió promotora van endarrerir tot el procès participatiu, fet que va provocar que
no es dugués a terme la Pre-Trodaba, un aspecte que cal revertir de cara a la pròxima
edició. Un aspecte que cal destacar d’aquesta edició és la participació dels casals de
joves de referència de cada cau i esplai (el CJ la Guineueta, el CJ Queix, l’AJ Sant
Antoni i el CJ Xiroc). És una de les accions que ens vam proposar per a aquest any, i
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s’ha assolit correctament. Els casals de joves, van dinamitzar, l’espai casalero, i van
disposar d’una activitat per tal de donar-se a conèixer a les entitats del seu territori,
alhora que van poder recollir demandes i necessitats dels adolescents del barri, poble
o ciutat.
Per últim, aquest any hem establert noves relacions i coordinacions amb diferents
entitats d’aquest àmbit, i s’han consolidat les ja existents. Així doncs, ens hem
coordinat amb el CJB, amb l’Escola Lliure el Sol, amb Esplac, amb els Punts JIP, amb
Escoltes Catalans, amb Minyons Escoltes i Guies i amb la Fundació Ferrer i Guàrdia. Cal
dir que aquestes reunions de coordinació han facilitat l’assoliment les línies
plantejades durant aquest 2018. Una de les entitats a les quals cal parar especial
atenció és al CJB, ja que aquest any hem participat, per primera vegada, al projecte
Visc, Convisc i Participo, promovent que hi hagués dinamitzadores casaleres al
projecte. Així doncs, el projecte va començar amb 7 persones casaleres de
dinamitzadores. De cara a l’any vinent, caldrà crear un espai de coordinació entre
aquestes persones per tal de treballar com podem aprofitar millor el projecte des dels
Casals de Joves.
5.2 Gènere i Salut
Una

de les accions centrals d’aquesta àrea per l’any 2018 era acabar amb

l’elaboració

del

Protocol

de

prevenció

i

d’actuació

davant

agressions

masclistes i LGTBIfòbiques. Des de la comissió s’entenia que la redacció d’aquest
protocol no era una finalitat en sí mateixa, sinó que el procés era una eina
d’aprenentatge per a totes. Per això, l’elaboració es va dividir en diferents fases i
s’han realitzat les següents accions:
➢ Fase 1 i 2. Formació als territoris i compartir experiències :
o

o
o
o
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S’ha realitzat la càpsula formativa «Formació: Protocol de prevenció i
actuació davant agressions masclistes i LGTBIfòbiques a Casals de
Joves.»
S’ha realitzat una formació al Territoi Vallès-Osona (4 febrer) amb una
participació de 6 casaleres.
S’ha realitzat una formació al Territori Llobregat (17 i 18 de febrer a
Corbera) amb una participació de 11 casaleres.
S’ha realitzat una formació al Territori Barcelona (25 de Febrer a La Traca)
amb una participació de 13 casaleres.
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➢ Fase 3. Accions de prevenció i actuació : La comissió de gènere ha començat a
redactar la guia en base a altres protocols. Aquesta guia és una proposta base
amb exemples, possibles debats, idees i suggeriments a fi que cada casal de
joves pugui aplicar, ampliar i/o construir el seu propi protocol a partir de les
seves decisions i acords i no a partir d’una proposta tancada i inflexible. La
redacció d’aquesta guia (a data d’octubre) encara no ha estat finalitzada degut
a una sèrie de factors:
o La complexitat de la redacció d’un document d’aquestes característiques.
o La inexistència de models de protocols que abordin la LGTBIfòbia.
o La voluntat de fer un document obert, que vetlli perquè els casals puguin
tenir una base sòlida però que siguin els protagonistes dels debats
importants, en base a les seves necessitats i característiques.
o La situació de la comissió, especialment fluixa durant el tercer trimestre
del curs.
Així doncs, per l’any 2019 l’elaboració d’aquesta guia continuarà sent una de les
prioritat de la comissió de gènere.
Un dels altres temes que la comi de gènere volia treballar era en la campanya sobre la
pressió estètica. Malgrat han sortit propostes de recursos i de campanya, aquesta
no s’ha desenvolupat.
També resta pendent realitzar un debat sobre transfeminismes en el sí de la
federació i generar el el decàleg transinclusiu així com engegar el debat sobre la
incorporació al nostre ideari/estatuts que som una entitat feminista.
Una altra acció d’aquesta àrea era reeditar i actualitzar el joc de taula «Tu saps, tu
tries» conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona. S’ha treballat en
aquesta línia i s’han renovat els continguts del joc introduint la perspectiva de gènere i
l’anticapitalista. Aquest joc està en procés d’edició i d’impressió.
Un altre dels reptes d’aquesta àrea era fer, com a mínim, 5 posicionaments anuals.
En aquest sentit, s’han fet més posicionaments dels previstos:
➢ Posicionament pel 14F, el patriarcat avança si no se’l combat!
➢ Rellançament de la campanya del 8 de març, Si et volen explotar, explota!
➢ Ens hem adherit a la
#VagaGeneralFeminista i a les mobilitzacions
convocades!
➢ S’ha ampliat la campanya #LLegeixFeminisme i #Antifeixisme, on s’ha ofert la
possibilitat de demanar llibres feministes i antifeixistes per les paradetes de
Sant Jordi dels Casals de Joves. 5 Casals de Joves i altres membres de la
federació han fet la comanda centralitzada des de la federació.
➢ Posicionament pel 28J, contra la mercantilització del dret de les persones a ser i
estimar. Per l’alliberament sexual i de gènere!. S’ha realitzat un manifest i s’ha
convocat a la manifestació.
➢ S’ha convocat a diferents mobilitzacions convocades pel moviment feminista.
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També s’està treballant per la realització de les VIII Jornades de Lleure i
Feminismes organitzades conjuntament amb Esplac i l’Escolla Lliure el Sol. Aquest
any seran el 15 i 16 de desembre al Casal de Joves Can Ricart i la temàtica girarà al
voltant de les Violències masclistes i la LGTBIfòbia en l’associacionisme educatiu.
Finalment, un dels reptes de l’Àrea de Gènere i Salut era consolidar la comissió de
gènere. Durant aquest any, la comissió ha passat per moments molt diferents, va
començar amb un primer trimestre amb molta participació, activitat i cohesió.
Malauradament i degut a canvis de disponibilitat horària de les persones que en
formaven part i a la poca disponibilitat de les membres del secretariat de referència, el
segon i el tercer trimestre la comissió ha estat en moments més fluixos i s’ha reunit de
forma molt irregular.
5.3 Internacional
Aquest any hem intentat engegar una comissió internacional que ha tingut menys èxit
del que ens esperàvem. Vam començar l’any amb unes expectatives bastant altes,
però poc a poc ens hem anat regulant més a la baixam fent per aquest nou any unes
línies molt més acord amb la situació i nivell de participació de la comissió.
De les línies de l’any passat, vam intentar donar a conèixer la comissió presentat-la a
la Ago però no s’ha arribat a fer la publicació mensual amb informació sobre projectes
internacionals.
Es va fer una kafeta per a guanyar diners i donar a conèixer la comissió però que va
tenir molt poc èxit de convocatòria.
Durant la resta de l’any hem anat descartant fer el diccionari i el document de
protocol de retorn fins que no enviem a més gent fora i siguem més persones a la
comi.
5.4 Antiracista
Aquesta àrea va agafant forma poc a poc i s’han consolidat algunes de les accions,
malgrat queda molta feina per a fer.
S’ha generat la càpsula formativa «Obrir les portes a la diversitat des d’una mirada
intercultural» conjuntament amb l'Àrea Pedagògica i la Borsa de Formadores. Aquest
recurs ha de poder donar eines a les casaleres per incorporar la perspectiva
intercultural a tots els projectes que desenvolupem com a Federació.
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També s’ha treballat en l’elaboració del joc antiracista i intercultural inspirat en altres
jocs de deducció social. Aquest joc té com a objectiu aportar el nostre discurs i
aprendre de forma lúdica sobre les polítiques racistes i sobre el privilegi blanc. Restarà
pendent per l’any 2019 fer la presentació pública d’aquesta eina.
També queda pendent editar el material d'auto-diagnosi que ens ajudi a radiografiar si
som entitats i persones inclusives, quins són els nostres privilegis de partida i quines
actuacions podem prendre a partir d’aquest anàlisi.
Un altre objectiu era incidir més en el nostre entorn immediat i donar suport a les
lluites i reivindicacions que ja existeixen i que ens envolten. No s’ha pogut
desenvolupar una campanya conjunta amb altres agents però si que s’ha donat suport
a diferents convocatòries i s’han emès posicionaments per donar a conèixer la visió i
el compromís de Casals de Joves en aquests temes:
• Posicionament de solidaritat amb Valtonyc
• Convocatòria a la mobilització «Drets per a tothom».
• Difusió de la campanya Tanquem els CIEs.
• Convocatòria a mobilitzacions del Sindicat Popular de Venedors Ambulant.
• Aportació al Verkami #RepatriemIdrissa impulsat per Metromuster.
• Solidaritat amb l’Ateneu Popular de Sarrià després de l’atac feixista.
• Afegir l’eix antifeixista a la campanya «Llegeix feminisme i antifeixisme» pel 23
d’abril.
• Suport a la Tancada «El racisme ens tanca» i difusió de les seves mobilitzacions i
demandes.
• Difusió del manifest «Fora feixistes dels nostres barris» de diverses entitats de
Nou Barris i Horta Guinardó.
• Posicionament, l’antifeixisme és cosa de totes! El 12 d’octubre, res a celebrar.
També s’ha fet un seguiment de l’Agenda Antifeixista dels casals i de les
mobilitzacions convocades i s’ha participat de les reunions de la Plataforma
Antifeixista.
Per altra banda, s’han realitzat les Jornades de laïcitat i interculturalitat conjuntament
amb la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Escola Lliure El Sol , un espai de formació per
reflexionar sobre si els nostres espais laics són inclusius o no. En aquestes jornades la
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comi de casals va aportar la mirada antiracista i intercultural convidant persones
adequades per fer aquesta reflexions.
Pel següent curs continua sent un repte que hi hagi un grup de persones casaleres que
vulguin liderar la comissió antiracista i antifeixista.
5.5 Consum Conscient
Aquest és un programa nou de la federació que, després d’un any d’haver encetat
aquesta nova línia de treball i haver iniciat espais de reflexió, s’han realitzat les
següents accions.
Un dels objectius era dotar d’eines materials als casals de joves sobre el consum
responsable, el decreixement i l’anticapitalisme. Es per això, que una de les accions
que s’ha desenvolupat ha estat la creació del recurs «Festa sostenible». Aquesta
campanya ha constat de 2 recursos que han ampliat el Banc de Recursos de la
Federació:
• Campanya de sensibilització formada per diferents adhesius i un decàleg apostant
per unes festes alternatives.
• La compra de fitxes plàstiques de 4 formes diferents (tokens) per cedir als casals
de joves federats i promoure un altra economia a les nostres activitats i reduir els
residus.
En aquesta línia també s’ha editat la «Guia de de recursos. Casals de Joves i l’ESS» per
promoure canvis en el nostre consum i aportar propostes de millora per donar
coherència al nostre projecte col·lectiu i individual.

Aquesta guia conté una part

teòrica i introductòria sobre l’ESS i una part amb recursos com el llistat de
cooperatives

de

telecomunicacions,

alimentació,

espectacles,

banca

ètica,

comunicació, editorials, gràfiques etc. per fomentar el canvi en el sí dels casals de
joves.
Un altre dels objectius de la comissió era treballar i crear xarxa amb diferents agents i
actors de
l’Economia Social i Solidària a través de la generació de convenis amb aquests agents.
Per fer-ho, ens hem reunit amb diferents agents de la ESS. Actualment la federació
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compta amb diversos serveis contractats i/o convenits realitzats amb cooperatives o
entitats de l’ESS: Som connexió (comunicació), Som Energia (electricitat), SEPRA
(riscos laborals), Encís (Gestió laboral), Coop57 i Fiare (finançament) , Diomcoop
(alimentació). A més a més, per serveis puntuals com impressions (Foli Verd), mitjans
de comunicació (La Directa), formacions (Escola Lliure El Sol, Associació Candela, Fil a
l’agulla...), etc. també usa serveis de l’ESS.
Quedarà pendent per a l’any 2019 dur a terme les Jornades de Consum Conscient.
La Comissió d’ESS s'ha reunit de forma trimestral aproximadament però cal seguir
treballant per consolidar-la i fer-la créixer.
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6.

ÀREA

EXTERNES

36
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6.1 Entitats
Aquest darrer curs ha estat protagonitzat per una clara aposta per recuperar antigues
i generar noves relacions amb associacions i projectes propers al nostre, amb la
intenció d’estendre el nostre projecte, crear i apostar per la creació de projectes
col·laboratius i fer una xarxa més extensa de contactes i suports.
Després de la sortida del MLP (Moviment Laic i Progressista), vam suprimir el contacte
amb els projectes i federacions que hi formaven part. La intenció aquest any ha sigut
desvincular-nos

de qualsevol cosa relacionada amb MLP, però continuar treballant

amb les federacions membres per veure de quina manera ens podíem ajudar les unes
a les altres.
En aquesta línia, participem activament del grup de treball per crear la cooperativa de
l’escola lliure el Sol. Fins al moment l’Escola lliure el Sol, existia sota el règim jurídic de
comunitat de béns. Des d’inicis d’any s’està treballant per canviar aquest règim cap a
cooperativa. D’aquesta manera, cada dos-tres setmanes aproximadament es reuneix
un grup de treball format per representants de Casals de Joves, Esplais Catalans,
Encís, Fundació Ferrer i Guàrdia i Acció Escolta per plantejar la creació d’aquesta nova
cooperativa en la seva totalitat.
Continuem generant projectes conjunts amb Esplais Catalans i l’Escola lliure el Sol,
com les jornades de lleure i feminismes i aquest any hem encetat les jornades de
laïcitat amb l’escola lliure el Sol i la Fundació Ferrer i Guàrdia.
A través del Km.0 estem tenint molt contacte amb federacions de lleure infantil com
Minyons Escoltes i Guies i volem promoure més participació per part d’Esplais
Catalans, Acció Escolta i Escoltes Catalans.
També ens hem anat trobant amb diferents actors de l’Economia Social i solidària i
també del món de l’antiracisme i la lluita pels DDHH. Ens hem coordinat amb CEPAIM
amb la intenció d’aproximar joves refugiats que fa poc que viuen a la ciutat i el nostre
moviment.
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Quant a les plataformes associatives de les quals formem part, hem mantingut la
participació en el CNJC, tant als espais de decisió generals com a l'àmbit d'educatives.
Quant al Consell de la Joventut de Barcelona, aquesta relació s'ha vehiculat per una
banda a través del territori Barcelona, on cada cop més s’ha anat deteriorant la relació
i per altra banda, a través de l’àrea pedagògica desenvolupen col·laboracions.
Sobre a la plataforma europea «European Confederation of Youth Clubs» (ECYC) hem
decidit desvincular-nos i deixar de pagar quota, quedant-nos en un rol «d’observadors
internacionals»
Ens

hem

desfederat

de

la

FOCIR

(Federació

d’Organitzacions

Catalanes

Internacionalment Reconegudes) perquè no tenia sentit continuant pagant quota i no
participar activament, a part, el FOCIR distribuïa la subvenció del DiploCAT que rebí
em des de feia anys, suprimida amb el 155.
6.2 Administracions:
Aquest any hem mantingut el finançament promovent presentar-nos a més línies de
les mateixes administracions per tal d’equilibrar el finançament que rebem, amb la
temàtica del nostre projecte i les nostres línies de treball.
Quasi bé tot el finançament de Casals de Joves ve de les subvencions IRPF que abans
gestionava l’estat espanyol i des de l’any passat ho gestiona la Generalitat (Cada
comunitat). Històricament la convocatòria de subvencions del IRPF estava destinada a
finançar projectes de voluntariat, participació i salut. Enguany la Generalitat ha
establert que les seves prioritats a finançar són els projectes en relació al
sensellarisme, infància en risc i Menes. Per aquest motiu, des de la Federació veiem
perillar els pressupostos d’ara en endavant, amb el canvi de política que està establint
la Generalitat.
Un altre canvi interessant, és que la direcció del Departament de Joventut que fins ara
havia estat en mans de la Marta Vilalta (ERC) ara ha passat a mans de la Norma Pujol
(ERC). Això ens obliga a tornar a explicar i pressionar amb les nostres reinvindicacions
a la administració i tornar a partir de 0.
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Més enllà del suport econòmic rebut, pel que fa a la incidència en les polítiques
desenvolupades, tal com plantejàvem hem treballat a dos nivells. Per una banda, a
nivell local hem rebut demandes d'assessorament sobre el nostre model, per part
d'administracions que aposten pel model associatiu.
Per últim, posar en relleu que una nova administració que ens ha finançat aquest últim
any, ha estat l’ajuntament de Corbera, pel projecte «Educar en participació, una
assignatura pendent»
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7. ÀREA DE
COMUNICACIÓ:
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En els últims anys aquesta àrea s’havia reforçat i havia agafat més importància en el
sí de la federació, malgrat això el 2018 ha estat un any bastant continuista.
Un dels reptes que continua pendent és revisar l'ús de la imatge gràfica ja que
actualment no hi ha una línia de disseny clara que ens identifiqui com a projecte.
Aquest àrea també es plantejava treballar per un major reconeixement de la
Federació. En aquest sentit, s’han realitzat més posicionaments públics sobre debats
d’actualitat (especialment amb les Àrees de Gènere i Antiracista) i s’ha tingut una
presència més activa a les xarxes socials. Tot i això, cal planificar millor les
publicacions i coordinar la comunicació en general.
En aquesta línia, una de les accions era aparèixer als mitjans si hi havia res noticiable.
Concretament 3 projectes de l’Àrea Pedagògica han aparegut als mitjans:
• Article sobre l’assignatura Educar en participació al Criatures del Diari Ara.
• Article sobre l’assignatura Educar en participació a l’Altaveu del CNJC.
• Article sobre el KM0 a Xarxanet.org
A demanda de l’última AGO, també s’apostava per realitzar més accions de solidaritat,
com el calendari casalero antirepre i, tot i que s’han realitzat més posicionaments
públics en relació a causes antirepressives, no s’ha realitzat cap campanya econòmica
al respecte.
Una novetat d’aquest any 2018 ha estat el pas del calendari casalero a l’agenda
casalera, coordinada des de l’àrea de comunicació i el secretariat.
Per últim, s’ha consolidat el WhatsApp setmanal com a eina per informar
setmanalment a les casaleres i s’ha mantingut el nombre de trameses amb materials
de les campanyes per als casals, millorant la coordinació amb els tècnics territorials
per fer les entregues presencials a les reunions enlloc de fer l’enviament per correu
postal (amb les mancances que aquestes suposaven).
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8. ÀREA DE GESTIÓ
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8.1 Gestió de recursos
Aquest any s’ha implementat la Protecció de Riscos Laborals, s’ha contractat la
cooperativa Sepra, que ha realitzat un estudi de l’oficina i de les tasques que
desenvolupem. D’aquesta manera, han realitzat una formació a les tècniques i han
informat de diferents deficiències infraestructurals que havíem de resoldre. Algunes
d’aquestes han sigut fàcils de realitzar (endreçar cablejat, antilliscant a les escales,
extintor de CO2, indicar les sortides d’emergència...) però algunes son obligació del
propietari del local, s’ha demanat l’adequació de les escales i la instal·lació de llums
d’emergència, encara esperem noticies...
Una altre de les coses que s’ha treballat durant aquest any es el Dia del bé Comú, un
matí que destinem trimestralment a netejar, endreçar i millorar l’espai en el que
treballem. Fins ara s’ha endreçat tot el cablejat dels llocs de treball, s’han canviat la
distribució de les taules, s’han endreçat els materials pels casals... Creiem que
funciona molt bé i s’ha de mantenir com fins ara.
8.2 Gestió econòmica.
Aquest any s’ha mantingut el calendari de subvencions i justificacions, per tant ens ha
permès planificar amb temps la formulació i creació de projectes a presentar a totes
les subvencions. S’ha intentat diversificar tot el possible les possibles subvencions,
concretant molt els projectes a les convocatòries, però no s’ha aconseguit més
finançament del que ja rebíem. Es valora que de cara al curs vinent s’han de buscar
altres formes de generar ingressos d’altres fons de finançament (privades i/o pròpies)
per evitar dependre tant de les subvencions públiques.
Encara no s’ha pogut tancar els comptes de La Caixa

ja que la majoria de

subvencions es reben en aquests. Tot i així, tots els moviments bancaris (pagaments i
ingressos) els fem amb el compte de Caixa d’enginyers. En la reunió de coordinació
que vam tenir amb ells, vam negociar que totes les transferències siguin gratuïtes, per
tant només ens cobren 9€ de manteniment trimestralment.
Mantenim el compte a Fiare (40.000€) i el compte d’estalvi a Coop57 (30.000€), on a
més tenim 15.000€ en diposit al projecte La Borda (cooperativa d’habitatge en cessió
d’ús), el qual ens ha generat 216€ aquest any 2018.
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S’han realitzat reunions de coordinació amb Arç, on s’ha tornat a deixar clara la nostra
activitat i s’han consultat les noves condicions de la pòlissa de Responsabilitat Civil,
que ara cobreix concerts amb 600 persones de públic. A més, s’ha actualitzar la llista
de voluntaris de la pòlissa d’accidents i caldrà anar actualitzant-la anualment.
Vam fer una reunió amb Encís per explicar tots els errors que s’han realitzat durant
l’any (acomiadament incorrecte a la Miriam, import a les nòmines malament, errors als
contractes nous, factures amb un import superior...) i no ens han donat gaire resposta,
per tant a partir de gener començarem a treballar amb una altre gestoria que sigui
una cooperativa d’economia social.
També hem reactivat la quota de Forever Young amb la clara intenció de millorar les
fons de finançament propi. S’han mantingut 5 persones de les 6 que hi participaven
fins ara.
Gairebé hem aconseguit tenir una persona de referència de cada casal en temes
d’economia i tresoreria, s’ha creat un excel amb les persones i el contacte per facilitar
la comunicació i la justificació del conveni.
S’ha realitzat una formació sobre factures als tècnics territorials, de manera que
puguin donar suport a les justificacions dels diferents casals. A més s’ha posat al seu
abast diferents manual per resoldre dubtes i facilitar la tasca.
Durant aquest any s’han creat diferents recursos per als casals i tècnics que faciliten
les tasques de tresoreria i fiscalitat com pot ser el manual per crear una associació,
per demanar el cens de la SGJ, manual d’implementació de la LOPD... A més a més de
reeditar, actualitzar continguts i afegir de nous a la carpeta «Que no t’empapelin» on
tots els casals poden consultar els papers legals de l’entitat i desar-los junts per evitar
perdre’ls.
No hem pogut marxar de Movistar a Eticom, ja que el servei d’empresa que donen
està en fase de proves i no garantia la continuïtat de serveis que tenim fins ara. Tot i
així continuem cercant un proveïdors ISP per poder marxar de Movistar.
L’assemblea de treballadores i el secretariat han pactat un document conjunt per a
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valorar anualment la labor de l’equip tècnic, son unes preguntes que la tècnica amb el
seu referent avaluen i ens permeten saber com s’està desenvolupant la feina i en
quins aspectes s’ha de treballar més.
Gracies a la Borsa de Formadores, podem dir que s’ha consolidat la formació de
Econoteva, hem aconseguit una formació amena i bastant entretinguda sobre un tema
molt avorrit, així que estem d’enhorabona!
S’ha participat plenament de les reunions de Plataforma de Gestió Cívica de
Barcelona, aquesta treballa de manera conjunta amb l’ajuntament de Barcelona per
elaborar un marc general per les entitats que estan gestionant equipaments
municipals de manera comunitària. Ja disposem d’un conveni tipus que marca les
obligacions i els drets de ambdues parts, però encara queden coses per treballar, com
ara la comunicació, les despeses no justificables, l'adjudicació directa vers el concurs
públic... D’aquesta plataforma en forment part més de 30 entitats i d’aquestes 5
casals de joves tenen o estan en procés de signar conveni en aquest marc.
S’ha creat un mapa de l’estat de la gestió de local de cada casal associat, on es recull
la informació sobre el tipus de local, si reben suport de alguna administració... aquest
ens permetrà veure les necessitats generals i particulars i poder incidir de cara al curs
vinent. Igualment, s’haurà d’anar actualitzant amb els canvis que es vagin produint.
S’ha realitzat un seguiment bastant continuat i de profit entre la coordinadora
econòmica i el secretariat, gairebé quinzenalment en aquest últim trimestre. Això
facilita la presa de decisió a nivell econòmic i permet flexibilitzar les despeses que té
l‘ACJ. De cara a l’any 2019 caldrà mantenir-ho sobretot de cara a muntar la trobada de
joves.
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