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Casal de Joves del Guinardó

INTRODUCCIÓ

Aquest avantprojecte per al Casal de Joves del Guinardó és la proposta que els i
les joves del barri, les associacions i els col∙lectius de joves que han participat del
procés participatiu iniciat el 21 de novembre de 2015 fem conèixer al Districte
d'HortaGuinardó. Amb l'objectiu de garantir la màxima participació dels i les
joves en el Casal havíem de començar, necessàriament, pel principi, és a dir, per
la pròpia definició del Casal de Joves: els usos, els programes i serveis,
l'organització interna, la presa de decisions...
Per tant, el conjunt de propostes d'aquest document són les que els i les joves
participants hem consensuat al llarg de les quatre sessions participatives que
s'han realitzat. Amb tot, aquest document s'ha d'entendre com el què és: un
avantprojecte. I, per tant, està sotmès a les possibles modificacions, aclariments i
concrecions que durant els propers mesos i també al llarg del futur del Casal
s'aniran efectuant.
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EL CASAL DE
JOVES DEL
GUINARDÓ

L'EQUIPAMENT
El Casal de Joves del Guinardó és un equipament juvenil municipal situat al cor
del barri, a la illa UA3. L'espai compta amb tres plantes que han d'ubicar tot un
seguit de projectes i serveis específicament per a joves així com servir de seu
d'algunes de les entitats juvenils del barri.
El Casal de Joves serà plenament gestionat i participat pels i les joves que en fem
ús i les seves associacions i col∙lectius. Com podrem observar al llarg de tot
aquest avantprojecte la participació i la implicació serà un dels pilars
fonamentals del Casal, en totes les seves dimensions: en la planificació
d'activitats i projectes, en la seva execució, en l'organització interna i en la
gestió.
El Casal de Joves del Guinardó té com a missió:

promoure la transformació social la plena participació
de les persones joves del Guinardó implicantles
activament en la vida comunitària i associativa del
barri a partir de desenvolupar els seu propis projectes i
iniciatives així com amb la pròpia organització i
dinàmica del Casal.
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Vista de la façana del
Casal de Joves del
Guinardó des del
Carrer Teodor
Llorente

Aquesta missió va en la línia del que ja plantejava el Pla d'Equipaments Juvenils
de Barcelona 20082015 en el punt on menciona que els Casals de Joves són
equipaments específicament juvenils de promoció social que mitjançant un espai
relacional i una dinamització sòciocultural, promouen els valors democràtics, els
drets humans i la sostenibilitat a partir de fomentar la presa de decisions
autònoma i responsable, de treballar en grup des de la participació activa en
projectes col∙lectius i de potenciar la identificació i implicació a la comunitat.
L'objectiu de tot Casal de Joves és el de promoure la plena ciutadania dels i les
joves a partir de la participació en projectes col∙lectius que fomentin la implicació
social i comunitària, i de l’accés a una sèrie de recursos que afavoreixin l’autonomia
i el desenvolupament personal.
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ELS VALORS
A la vegada que hem plantejat una missió, hem plantejat un conjunt de valors
que el Casal de Joves vol promoure. Aquests valors han de guiar totes les
actuacions del Casal. A continuació, detallem el conjunt de valors que regiran els
projectes i serveis del Casal així com la dinàmica interna i organitzativa:
El respecte i la responsabilitat
Promoure una actitud de respecte vers l'equipament, les
persones que en formen part tot assumint la responsabilitat
de qui es fa seu l'espai, la convivència i la solidaritat entre el
jovent, les seves organitzacions i col∙lectius a partir del fet de
compartir el Casal de Joves, la missió i els diferents
projectes.
Apoderament juvenil i col∙lectiu
Potenciar l'autonomia personal i el ple desenvolupament de
les persones joves a partir de la participació activa en el
Casal de Joves i els seus projectes.
Valor social
Fomentar relacions interpersonals significatives i d'igualtat
entre els i les joves que participem del Casal propiciant la
coneixença entre nosaltres i la generació d'iniciatives
conjuntes.
Sostenibilitat social i ambiental
Potenciar un desenvolupament sostenible des del punt de
vista social, ambiental, econòmic i polític al barri del
Guinardó que ha servir per construir una societat més
ecològica i humana.
Obert, plural, multidisciplinari
Obrirse a tota la ciutadania jove del barri i les seves
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iniciatives que comparteixin i respectin els valors del Casal.
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LÍNIES
D' ACTUACIÓ

LÍNIES GENERALS
A partir d'aquests valors i de la missió del Casal es desprenen un seguit de línies
generals a tenir en compte d'una manera global al plantejar el conjunt
d'activitats, serveis i projectes del Casal de Joves del Guinardó.
Donar suport a iniciatives juvenils col∙lectives i individuals
Fent del Casal de Joves un espai on les persones joves i els seus col∙lectius
puguem promoure i desenvolupar projectes i activitats proposades, planificades i
executades per altres mateixes.
En aquest sentit el Casal ha d'oferir els recursos necessaris per tal que aquestes
iniciatives puguin ser dissenyades i posades en pràctica. Recursos tècnics,
d'infraestructures i d'aprenentatge amb el propòsit d'apoderar als i les joves
perquè tinguin la capacitat de desenvolupar per si mateixes les seves pròpies
iniciatives.
Generar espais d’intercanvi entre els i les joves
Promovent i planificant espais i activitats on els i les joves puguem intercanviar
coneixements, recursos i punts de vista.
Desenvolupament comunitari
Orientant part de l'acció del Casal de Joves cap a millorar la xarxa comunitària
del barri, creant i eixamplant els vincles entre veïns i veïnes i associacions i
col∙lectius. El Casal ha de ser una peça més del teixit cívic i associatiu que reforci
el ple desenvolupament de les persones joves a la vegada que reforça les
possibilitats dels veïns i veïnes del Guinardó per millorar les seves condicions de
vida.
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Potenciar la implicació de persones i col∙lectius en la gestió del Casal
Fent del Casal de Joves un espai plenament participat per les persones joves i els
seus col∙lectius tant en l'organització d'esdeveniments com en la planificació
general, l'organització interna i la gestió del dia a dia.
Fomentar el treball en xarxa entre les persones i col∙lectius del Casal i el
barri
Promovent que tant el Casal com les associacions i col∙lectius que hi participem
treballem en xarxa amb entitats i projectes del propi Casal i del barri amb la
intenció de generar sinergies entre elles i enfortir els projectes.
Promoure la generació cultural
Fent que el Casal de Joves sigui un espai on es generi activitat a partir de les
experiències artístiques i culturals dels i les joves.
Oferir assessorament i recursos juvenils
Oferir assessorament i recursos tant per a joves com per a associacions i
col∙lectius juvenils.
Per una banda, s'han de poder oferir recursos a les associacions i col∙lectius de
joves del barri per poder desenvolupar amb èxit les seves activitats i projectes
tant dins com fora del Casal. Per altra banda, des del Casal s'ha d'oferir
informació i recursos relacionats amb el cicle vital: habitatge, salut, sexualitat,
estudis, treball...
Crear espais de trobada
Creant espais de trobada entre els i les joves a nivell relacional (bar, jocs, tallers,
activitats...) i creatiu (projectes).
Obertura al barri i als i les joves
Fent del Casal un espai obert on la diversitat juvenil hi sigui present. Això
implica, per una banda, promoure la màxima participació de tota la joventut del
barri en el Casal de Joves i els seus projectes i per altra banda, treballar per tal
d'aproximarlo des d'una perspectiva intercultural i de diversitat socioeconòmica.
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Fer els espais representatius de la vida que hi ha a dins del Casal
Les infraestructures del Casal i les seves sales han de ser un reflex real de
l'activitat interna del Casal. L'equipament ha de ser un espai que els i les joves
identifiquin com a seu amb sales que puguin ser personalitzables i sense limitar
les potencialitats de l'espai per comunicar i exemplificar la vida interna del
Casal.
Impulsar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica
Mantenint una línia propera a l'economia social i alternativa, responsable amb el
medi ambient i socialment compromesa.
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ORGANITZACIÓ
FUNCIONAL

Concretament, el Casal de Joves posarà a la disposició dels i les joves, les
associacions i col∙lectius juvenils un seguit de serveis i programes que donaran
resposta a les diferents línies d'actuació.

L'ESPAI DE TROBADA
L'espai de trobada és el punt on tot comença. És un espai relacional, d'accés
lliure pensat per acollir les trobades informals dels i les joves com podria ser el
banc d'una plaça o la taula d'un bar. Aquest espai, posa a l'abast dels i les joves
tots els recursos, serveis i activitats del casal. D'entrada, és un espai no dirigit, on
els i les joves en podem fer ús lliurement segons les nostres necessitats tenint en
compte les possibilitats i recursos que disposi l'espai.
Bar i jocs
Seguint amb l'objectiu relacional que suposa l'Espai de Trobada el casal
comptarà amb un bar, el qual encara cal definir el format i jocs de taula o
similars amb la intenció de dinamitzar l'espai i potenciar la socialització dels i les
joves.
Informació i suport a iniciatives
Més enllà de l'espai relacional que pot suposar el punt de trobada, aquest també
és l'espai on els i la joves ens puguem informar de tot allò que té lloc a
l'equipament tenint per tant una funció distribuïdora pels diferents serveis i
activitats del Casal.
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També és important tenir en compte la funció de suport a iniciatives juvenils que
es pot desenvolupar en aquest espai, en el sentit de canalitzar les inquietuds dels
i les joves cap a projectes del Casal.

ACTIVITATS I PROGRAMES
Sala TIC/impressió
Es preveu destinar una sala a ser un espai de tecnologies de la informació i la
comunicació amb un servei d'impressió de documents on els i les joves en
puguem ferne ús.
espai per estudiar (sala d’estudi)
El Casal ha d'oferir un espai on els i les joves puguem estudiar de manera fixe o
durant un horari establert.
“Programa” de debats socials
Es proposa realitzar activitats i accions orientades a fomentar el coneixement i
l'intercanvi de punts de vista entre els i les joves sobre temes d'actualitat:
xerrades, debats...
“programa” de xerrades sobre aspectes que afecten a l'adolescència i la
condició juvenil
En aquest cas, ens referim a xerrades o altres accions sobre temes que afecten
principalment a la condició jove i adolescent: bullying, relacions amb les
famílies, estudis, trobar feina...
Tallers i exposicions
El Casal també ha de ser un espai de generació cultural amb activitats orientades
a promoure nous coneixements entre els i les joves com tallers, xerrades,
exposicions...
Hort Urbà
Destinar l'espai exterior de la primera planta per impulsar un hort urbà que sigui
un element de promoció d'una economia alternativa d'autoconsum i sostenible.
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Programació cultural
El Casal de joves ha de ser l'espai on els i les joves artistes i amb inquietuds
culturals puguem mostrarles. En aquest sentit el Casal podrà programar
mostres, cicles o activitats de promoció cultural com concerts, exposicions,
teatre, cinema, dansa, literatura...
Punt d'Informació Juvenil
El Casal de Joves ha de ser un espai on els i les joves puguem trobar informació
sobre allò que necessitem. En aquest sentit, ha de disposar d'un Punt
d'Informació Juvenil o en el seu defecte d'una antena del Punt7.
Programa de suport a entitats
Les associacions i col∙lectius del Guinardó hem de poder disposar d'alguns
recursos tècnics i d'infraestructura per les seves activitats independentment del
fet que es facin dins de les instal∙lacions del casal o fora. Per aquest motiu el
Casal tindrà un programa destinat a oferir suport a les activitats de les
associacions del Guinardó.
Promoció del Casal
Es preveuen un conjunt d'activitats i accions orientades a difondre el Casal de
Joves i la seva programació així com a motivar la participació dels veïns i les
veïnes joves del barri a la vida del Casal.
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ORGANITZACIÓ
INTERNA

L'organització interna del Casal de Joves vol ser un reflex del model de gestió
associativa pel qual apostem. En aquest sentit, i en correspondència amb els
valors i les línies generals del Casal, l'apoderament de les persones joves que
participem en l'organització i la gestió del mateix és una condició indispensable
que marca el model d'organització i gestió. Apoderament que s'ha d'entendre des
d'una perspectiva personal i educativa de desenvolupament de les aptituds
democràtiques i participatives així com des d'una perspectiva política on els i les
joves serien agents actius de polítiques de joventut al barri.

L'ASSEMBLEA
L'assemblea del Casal serà el principal espai de govern del Casal de Joves. Tots
els assumptes que afectin al Casal seran debatuts i acordats en aquest espai. La
periodicitat de l'assemblea serà mensual i estarà formada pels i les joves que
participem del Casal així com les entitats i col∙lectius juvenils que en fem ús.
L'equip tècnic del Casal també podrà participar a l'assemblea.
Si l'assemblea així ho acorda, podrà delegar algunes tasques i funcions en
comissions. Això permetria agilitzar certes funcions i desconcentrar decisions de
caire més tècnic de l'assemblea cap al grup de persones interessades o amb
coneixements sobre el tema.
Una comissió de coordinació (COCO) serà la responsable de prendre nota de tot
allò que vagi sorgint en el si de Casal de Joves i portarho a l'assemblea o
trametreho a la comissió corresponent. Aquesta comissió assumirà les funcions
de representació davant del Consell del Districte (Ajuntament). L'assemblea
decidirà els membres de la COCO.
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HORARI HABITUAL
En un principi es preveu que el Casal de Joves estigui obert totes les tardes de
dilluns a dissabte en horari habitual. Caldrà ser flexibles per tal d'adaptar aquest
horari a la realitat de la programació d'activitats i de les necessitats de les
entitats i col∙lectius. També preveiem l'obertura en horari habitual alguns matins
entre setmana o els diumenges.
Dins d'aquest horari habitual, l'espai de trobada estarà obert amb l'objectiu que
els i les joves del barri puguin ferne ús lliurement. Durant aquest mateix horari
els i les joves també podran fer ús del diferents serveis dels quals disposi el Casal
(Punt d'Informació, sales, TIC...).
Les associacions i col∙lectius usuàries del Casal que participen activament de
l'assemblea podran fer ús del Casal fora de l'horari habitual quan la seva activitat
ho requereixi. L'assemblea decidirà els criteris per la cessió de claus.

USOS D'ESPAIS
El Casal de Joves i els seus espais seran oberts a les iniciatives dels i les joves del
barri i a les seves associacions i els seus col∙lectius. L'assemblea assignarà els
espais en funció de les necessitats dels grups. S'elaborarà una normativa interna
que reguli la cessió de sales i espais.
Es preveuen dos tipus d'usos: el d'activitat i el de reunió. Tenint en compte que
aquestes poden ser repetitives en el temps (periòdiques) o puntuals podem
elaborar la següent proposta:
Puntual
Activitat

Reunió

Periòdica

Es debat i s'aprova en
assemblea l'ús esporàdic d'un
espai per realitzar l'activitat
pertinent

Es debat i s'aprova en
assemblea un calendari
(trimestral)
amb
la
distribució de sales i espais
en funció de les activitats i
Sempre i quan hi hagi una
reunions
periòdiques
sala
disponible
es
pot
previstes.
sol∙licitar a través del COCO o
l'equip tècnic.
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Els i les participants del Casal s'han de fer responsables de la neteja i el bon
manteniment de l'espai. Tanmateix, es contractarem personal de neteja per
garantir que l'espai està en bones condicions.
Alguns espais del Casal podran ser utilitzats de manera permanent per algunes
associacions i col∙lectius que requereixin espais per emmagatzematge o també
per alguns serveis que necessitin d'un espai fixe, com el Punt d'Informació, el
Punt de Trobada, sala TIC...

PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS
Les entitats que participen del Casal de Joves podran organitzar lliurement les
seves activitats ordinàries havent de concretar, en el marc de l'assemblea, els
aspectes relacionats amb els espais a utilitzar seguint allò proposat
anteriorment.
La resta d'activitats que s'organitzin en el Casal hauran de ser presentades a
l'assemblea per part del grup organitzador de la mateixa activitat o la COCO.

EQUIP TÈCNIC
El model d'organització i gestió associativa no ha d'anar deslligat del fet de
capacitar a un equip tècnic amb funcions clarament de suport a la tasca
associativa del Casal tot potenciant les línies establertes en el projecte
conjuntament amb l'assemblea. No cal dir que l'objectiu darrer el qual s'ha de fer
front és facilitar les eines als grups per tal que puguin dissenyar, planificar i
executar els seus propis projectes vinculats al Casal.
A banda, la gestió d'un equipament públic i amb voluntat d'obertura al barri
requereix poder mantenir un horari d'obertura i un mínim de serveis oberts pels
i les joves del barri. Mantenir l'espai obert i en condicions ha de ser un altra
funció a tenir en compte per l'equip tècnic. En general les funcions de l'equip
tècnic van lligades a donar suport a cinc blocs:
1. L'obertura i el manteniment general de l'espai
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2. La informació i la primera atesa als i les joves i a les associacions i els
col∙lectius.
3. La dinamització espai de trobada i suport a iniciatives juvenils.
4. El suport a les activitats organitzades per l'assemblea i els grups del
Casal.
5. Suport a la gestió ordinària del Casal de Joves

QUADRE RESUM PROPOSTA FUNCIONS DE SUPORT DE L'EQUIP
TÈCNIC

obertura i el
manteniment
general de
l'espai

• mantenir obert l'espai en el seu horari habitual i en el cas
d'activitats extraordinàries que ho requereixin.
• vetllar per tal que les sales i espais estiguin en bones
condicions. Fer seguiment dels serveis de neteja i
manteniment.
• conèixer en profunditat el funcionament de les
infraestructures del Casal i comunicar-los a les entitats i
usuaris en el cas que sigui necessari (climatització, llum,
equips...)

Informació i
primera atesa
als i les joves i a
les associacions
i els col∙lectius

• informar als i les joves sobre les activitats i serveis del
Casal de Joves.
• tenir controlat el calendari de cessions d'espais.
• Atesa a associacions i grups de joves.
• Seguiment de la cessió de materials si fos necessari.

Dinamització
espai de trobada
i suport a
iniciatives
juvenils

• Vetllar pel correcte ús de l'espai de trobada (jocs, bar...)
• Estar atent a les iniciatives que puguin sorgir dels i les
joves que fan ús d'aquest espai canalitzant-les cap a
projectes del Casal facilitant els recursos necessaris (i
disponibles) per tirar-los endavant.
• Facilitar els processos associatius derivats de petites
activitats en pro de dinamitzar l'espai de trobada i el Casal
en general.

Suport a les
activitats
organitzades per
l'assemblea i els
grups del Casal

• Donar suport a la programació, disseny i execució
d'activitats del Casal de Joves.
• Responsabilitzar-se de la comunicació integral de l'espai:
serveis i activitats.
• Coordinar-se amb altres serveis i equipaments del barri del
Guinardó.

Suport a la
gestió ordinària
del Casal de
Joves

• Redacció de projectes i memòries.
• Seguiment pressupostari i de tresoreria (si s'escau)
• Recerca de finançament.
• Contacte i relacions tècniques amb el Consell del Districte.

Altres

• En funció dels serveis i programes que vagin sorgint:
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programació de tallers per a joves, dinamització o
coordinació espai TIC...

L'assemblea és la responsable de la gestió del personal.

GESTIÓ
La gestió de l'equipament estarà en mans de l'assemblea del Casal, la qual, com
hem dit podrà derivar algunes tasques a la COCO o altres comissions. A banda el
Consell de la Joventut d'HortaGuinardó (CJD7), membre de l'assemblea del
casal, donarà suport en aquells aspectes que requereixin d'una personalitat
jurídica.
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