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INTRODUCCIÓ

1. INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria recull el treball realitzat durant l'any 2019 d'acord amb les línies de treball
plantejades per l'equipament.
Aquest ha estat un any de celebració del 10è aniversari de l'equipament. Després d'una dècada de
funcionament podem dir que l'equipament ha consolidat el seu projecte i és un espai que dia a dia
dóna resposta a les necessitats de les persones joves i de les entitats i col·lectius juvenils de Gràcia i
de Barcelona. Aquest és un equipament que busca créixer dia a dia en qualitat, consolidant projectes,
engegant-ne de nous, però parant sempre atenció al seu entorn i reformulant aquelles coses que no
funcionen.
Durant aquests 10 anys hem acostat la cultura a la gent jove i als veïns i veïnes de Gràcia i de la
ciutat, hem acollit centenars de projectes i joves artistes, hem organitzat festivals, cicles, hem teixit
sinergies amb entitats i col·lectius de Gràcia, Barcelona i més enllà, hem acollit i creat projectes
alternatius al lleure de consum, en definitiva, és un projecte que no ha parat de construir-se i créixer
per esdevenir un altaveu de les iniciatives juvenils.
Aquest és un final de dècada que presenta nous reptes, reptes que impliquen definir bé quina relació
té l'equipament amb el territori i treballar per trencar les velles ferides obertes durant els primers
anys d'obertura de l'equipament i el model de gestió que se'n va fer. Uns reptes que passen també
per treballar des d'una vessant més comunitària, implicant cada dia més a les persones joves en la
construcció dels projectes i activitats. Cal seguir treballant perquè La Fontana continuï sent un espai
de creació i aprenentatge, que segueixi generant nous processos de transformació social i cultural i
que creixi amb una mirada interseccional i inclusiva que busqui donar cabuda a totes les persones
joves de Gràcia i de Barcelona.
A continuació fem un resum dels fets més destacats de cadascun dels programes que desenvolupa
l'equipament:

Associacionisme i activisme social
Durant aquest any 2019 l’equipament ha continuat donant suport a l’associacionisme i l’activisme
social a través de diferents accions de treball. L’equipament segueix mantenint el seu caràcter
associatiu i per tant, el treball amb aquestes és un dels seus principals objectius.
En aquest sentit, el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils continua sent un dels serveis
cabdals pel funcionament de l’equipament, ja sigui per la tasca que desenvolupa com per les funcions
d’obertura de l’equipament i gestió de les sales que realitza.
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Aquest també ha estat un any d'implantació de millores del seguiment que es fa de les entitats i
iniciatives juvenils allotjades a l’equipament amb l’objectiu de crear noves sinergies i vincular-les
més al projecte.
Pel que fa a les cessions d’espai, l’equipament continua rebent un gran nombre de sol·licituds, moltes
de les quals no se’ls hi pot donar resposta per la gran demanda que hi ha. En aquest sentit, es
continua donant prioritat a aquelles cessions d’espais d’entitats juvenils de Gràcia, continuades per
les entitats juvenils de la resta de la ciutat.

Suport a la creació
El suport a la creació juvenil s'ha treballat a través de grans programes: el musical, l'audiovisual, arts
escèniques i el programa expositiu.
Pel que fa al Programa musical aquest any 2019 s'han engegat dos nous projectes, les jams a la plaça,
en què les dues edicions celebrades han estat tot un èxit i el Cicle de cantautores a la plaça, amb la
realització de 4 actuacions de diferents dones cantautores.
Paral·lelament s'ha continuat treballant amb la vinculació dels grups que assagen als bucs d'assaig
amb altres projectes musicals de l'equipament com els Concerts Fontana i participant de
l'organització del Districte Musical Jove de Gràcia (DMJ Gràcia) i del Festival Brot.
En relació amb el Programa audiovisual l'equipament ha continuat tenint una presència destacada
en l'organització del Festival Barcelona VisualSound i segueix acollint el concurs 2 minuts en 1 dia.
Paral·lelament s'ha realitzat la segona edició del cicle de Documentals frescos a la plaça.
Pel que fa al Programa d'arts escèniques l'equipament ha continuat acollint assajos de companyies
de joves artistes i programant actuacions d'aquestes per fer d'aparador de les propostes artístiques
juvenils conjuntament amb altres propostes que han arribat al llarg de l'any de teatre i dansa.
També s'ha continuat participant en l'organització del concurs Rough diamonds, festival de danses
urbanes, que aquest any a continuat treballant amb la línia de treball iniciada l'any 2018 per introduir
noves disciplines dins el concurs.
Per últim, pel que fa al Programa expositiu destacar que s'ha introduït a la pàgina web de
l'equipament un apartat amb les característiques dels diferents espais disponibles i una fitxa de
sol·licitud per continuar acostant aquest recurs a persones joves artistes.
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Dinamització juvenil i acció sociocultural
Durant aquest any l'equipament ha continuat treballant amb el projecte Punt de trobada 12 - 17 anys
i s'ha introduït una nova projecte, el Trobem-nos, un projecte que es duu a terme els dimarts de
forma quinzenal i va dirigit a persones joves de 12 a 20 anys a on es treballen dinàmiques de reflexió
amb temàtiques d'interès social, encarat a les necessitats i inquietuds de les persones joves amb
diferents formats, sempre amb espai per al debat i la reflexió d'aquests. Així i tot, el projecte Punt
de trobada 12 - 17 anys està costant de tirar endavant, ja que les activitats tenen una assistència molt
variable i poc constant.
Pel que fa als Tallers, l'equipament ha continuat amb la mateixa dinàmica dels anys anteriors, fent
una programació trimestral i durant els períodes de vacances i procurant sempre fer una
programació que deixi sales lliures perquè les entitats i associacions puguin realitzar les seves
activitats.
El Calendari singular ha continuat treballant en format de cicle i acostant a les persones joves
propostes culturals que tenen com a voluntat de conscienciar sobre diferents temàtiques d'interès
social i juvenil.
L'Espai de trobada de l'equipament continua sent un espai d'estudi i treball de grups de joves que
busquen un espai més informal que el de les biblioteques i que els hi permet estar amb els seus
companys i companyes i estudiar en grup.
En relació amb l'Oci esportiu l'equipament ha tornat a posar en ús el futbolí, que va ser reparat per
un grup d'usuaris de la plaça i s'han organitzat partides i tornejos de ping-pong.
Per últim, dins el programa Fontana lúdica destacar la celebració a l'equipament del Fontana by
night, unes jornades d'oci alternatiu que no paren de créixer any rere any.

Treball comunitari
En l’àmbit del treball comunitari, aquest any l’equipament ha engegat nous projectes que es vol que
es consolidin els propers anys.
Dins el programa La plaça com espai de convivència s’ha engegat el projecte La plaça com a galeria
d’art que busca transformar l’espai de la plaça en un espai expositiu i intervencions d’art urbà. En
aquest sentit, destacar les dues intervencions murals que s’han realitzat durant l’any.
Durant aquest any també s’ha organitzat el Gràcia Zona 0, un projecte liderat per diferents serveis
de joventut del territori i que ha consistit en la realització d’un survival zombie al Parc de la Creueta
del Coll.
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L’últim nou projecte d’aquest any ha estat les Jornades amb centres educatius de secundària de
Gràcia, organitzades també conjuntament amb els serveis de joventut de Gràcia i que han servit per
donar a conèixer d’una forma més entenedora els diferents serveis de joventut que hi ha.
Paral·lelament s’ha continuat amb els projectes La Fontana surt al carrer i el Gràcia riu organitzat
amb els equipaments de cultura de Gràcia i s’ha participat en diferents xarxes territorials per seguir
impulsant projectes de vertebració territorial.

Informació i suport a l'emancipació
Pel que fa al programa d'Informació i suport a l'emancipació, l'equipament continua allotjant la major
part dels serveis de joventut adreçats a tota la joventut del Districte de Gràcia: el Punt infoJOVE
Gràcia, l'Aquí t'escoltem i el Punt Jove Informa't i Participa (Punt JIP). En aquest sentit s'ha continuat
treballant per fomentar el treball en xarxa entre els diferents serveis i generar projectes i estratègies
conjuntes.
Des d'aquest any 2019 l'equipament també acull un nou servei, el Joves Jo+ de Barcelona Activa, que
és un servei per a joves de 16 a 29 anys que proporciona formació i suport a la recerca de feina a
aquelles persones inscrites a la Garantia juvenil.
Acollir aquest servei ha comportat modificacions en el Servei d'atenció a la ciutadania, ja que s'ha
modificat l'horari d'obertura de l'equipament, passant ara a estar obert tots els matins d'entre
setmana.
Per últim, durant l'any s'ha continuat acollint visites d'estudiants i organitzacions, tant locals com
internacionals que han vingut a conèixer l'equipament, la seva organització, el model de gestió i els
projectes que desenvolupa i s’ha participat en diferents jornades per explicar l’equipament o algun
dels projectes que realitza.

Espai responsable
Una de les línies de treball en què l'equipament intenta plasmar més els valors del Consell de la
Joventut de Barcelona, entitat gestora, és en el programa Espai responsable.
Pel que fa a la Gestió associativa de l'equipament durant aquest any s'ha participat en un programa
d'enfortiment a la gestió comunitària i s'han començat a traçar línies per a la realització d'un treball
intern per a la millora de la gestió que fa el CJB de l'equipament.
En relació amb el Protocol d'abordatge de les violències, tot i que durant l'any s'han realitzat els
diferents materials i una formació adreçada a les treballadores, no s'ha acabat d'implementar el
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Protocol i per tant durant l'any 2020 caldrà revisar-lo i treballar per a tornar-lo a posar en
funcionament.
Pel que fa a l'Equipament més sostenible durant l'any s'han realitzat diferents accions. Destacar la
participació per primera vegada a la Marató energètica i la posada en marxa del Robacoop, nova
proposta a l'Espai de trobada d'intercanviador de roba i que vol substituir l'antic espai, el Strafalarius,
situat anteriorment a la primera planta de l'equipament.
Durant aquest any 2019 l’equipament ha acollit un nou projecte, l’Hort al terrat, que és hort urbà
instal·lat a la terrassa de la segona planta de l'equipament, gestionat per persones usuàries de les
entitats ACIDH (Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà) i Salut Mental Gràcia
(U.T.E. ATRA - ATART) sota el paraigües de l'Institut Municipals de Persones amb Discapacitat.
Les millores a l'accessibilitat de l’equipament no s’han realitzat i durant l’any 2020 caldrà continuar
treballant per esdevenir un equipament realment accessible.
Durant l’any 2019 s’han etiquetat tots els banys de l’equipament amb la campanya Compreses i copa
menstrual per continuar treballant per esdevenir un espai respectuós per a totes les persones que
en fan ús.
Per últim, s’han iniciat les primeres accions de treball de Programació en clau de gènere i accessible,
acció orientada a garantir una programació més equitativa en clau de gènere i en el que fet les
persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental puguin participar en les
activitats programades per l'equipament.

Aniversari de La Fontana
La festa de celebració de l’equipament es va realitzar el 6 d’abril i va consistir en una jornada plena
d’activitats i propostes culturals vinculades a les línies de treball de l’equipament.

Comunicació
Pel que fa a la comunicació i la difusió destacar que aquest any ha finalitzat el procés participatiu
de noms a les sales de l'equipament i s'han vinilat tots els espais amb l'objectiu d'oferir una imatge
més juvenil i informal de l'espai.
Paral·lelament s'ha continuat treballant a partir de les diferents accions comunicatives que realitza
l'equipament, siguin en paper, xarxes socials o pàgina web per acostar cada vegada més la informació
i programació d'activitats de l'equipament a la població jove i a la ciutadania en general.
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2. ASSOCIACIONISME I
ACTIVISME SOCIAL
2.1. Cessió d’espais
Descripció de l’acció:
Cessió de sales i espais per al desenvolupament puntual de treball intern i activitats de grups de
joves i entitats.
Aquests espais són:
●

Tercera planta: d'Actes Teresa Claramunt

●

Segona planta: Sala Alliberada, Sala Okupada, Sala Sororitat, Sala Carrutxa, Sala Piqueta i
Sala Aquelarre

●

Primera planta: Sala La Marieta, Sala Revolta de les Quintes i Sala Activisme

●

Soterrani -2: Auditori Ovidi Montllor

Objectius:
●

Donar suport a l'associacionisme.

●

Cedir i/o llogar sales perquè les entitats i grups de joves puguin reunir-se i/o realitzar les
seves activitats.

●

Cedir i/o llogar espais a altres col·lectius per a la realització de les seves activitats (centres
educatius de Gràcia, administració i altres propostes d'interès).

●

Prioritzar la cessió d'espais a les entitats juvenils de Gràcia, seguides per les de Barcelona.

Execució:
●

Cessió i/o lloguer d'espais a les entitats i col·lectius per a la realització de les seves activitats.

●

Cessió i/o lloguer d'espais a altres col·lectius per a la realització de les seves activitats
(centres educatius de Gràcia, administració i altres propostes d'interès).

●

Prioritzarem les demandes d'espais de les entitats juvenils de Gràcia.
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●

Obertura del període de reserves 3 mesos abans de la realització de l'activitat.

●

Enviament a les entitats juvenils de Gràcia d'un correu electrònic avisant de l'obertura del
període de reserva de l'Auditori amb preferència a les altres entitats i col·lectius.

L'Espai Jove La Fontana té a disposició de les entitats diverses sales perquè aquestes puguin
desenvolupar les seves activitats, siguin internes de la pròpia associació o obertes a tots els públics.
Durant aquest any 2019 la Sala Activisme ha passat a ser l’espai de treball del projecte Joves jo+ i
per tant ha deixat de ser una sala d’ús genèric.
A banda de les entitats, també poden fer ús de les sales els centres educatius del Districte de Gràcia,
Administració, col·lectius no constituïts i altres grups que puguin fer arribar propostes d'interès. Les
sol·licituds d'espai a l'Espai Jove La Fontana són molt nombroses, la qual cosa requereix fer un triatge
d'activitats per tal de deixar espais disponibles per als agents prioritaris.
Com que les entitats juvenils acostumen a planificar les seves activitats amb menys previsió, no es
realitzen reserves amb una antelació superior a tres mesos de la data de l'esdeveniment en qüestió.
Durant els mesos de juliol i setembre es fa un enviament de correus a les entitats juvenils de Gràcia
per tal d'avisar-les que ja poden realitzar reserves de l'Auditori Ovidi Montllor i que tenen
preferència davant d'altres entitats.
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Les dades de les taules exposades a continuació ens mostren que aquest any 2019 han passat un total
d’unes 71.999 persones per les diferents sales de l’equipament i hi ha hagut un total de 3.859 d’usos
d’aquests espais.
Aquests usos durant les tardes i els caps de setmana els fan majoritàriament entitats i associacions
de Gràcia i de la ciutat, en canvi als matins, majoritàriament són usos de l’administració (Ajuntament
de Barcelona), dels centres educatius del Districte de Gràcia i de les residències artístiques que acull
l’equipament.
L’equipament té una alta demanada d’espais, sobretot pel que fa a les sales més grans (Sala d’actes
Teresa Claramunt, Auditori Ovidi Montllor i Sala La Marieta) que fa que, sobretot durant les tardes
i els caps de setmana, estiguin saturades i s’hagin de rebutjar moltes sol·licituds.

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Total

Indicadors Usos espais
Gener

14

Auditori Ovidi Montllor

34

40

51

41

60

40

24

16

28

31

26

391

Sala d'actes Teresa
Claramunt

28

36

54

31

44

27

13

13

29

44

25

344

Sala La Marieta

23

31

38

29

41

32

10

14

22

33

19

292

Sala Revolta de les
Quintes

16

20

30

13

23

19

10

13

20

25

17

206

Sala Alliberada

18

33

37

21

37

24

12

14

26

36

24

282

Sala Okupada

20

20

39

21

31

23

26

13

25

29

19

266

Sala Activisme

22

8

12

1

-1

0

0

0

0

0

0

42

Sala Sororitat

1

7

11

9

12

9

15

20

26

24

19

153

Sala Carrutxa

5

10

11

15

19

8

4

10

8

14

7

111

Sala Piqueta

3

12

16

12

20

15

10

12

20

14

11

145

Sala Aquelarre

14

23

19

22

24

21

7

36

27

34

10

237

Sala Espai de trobada

9

6

8

7

2

3

1

1

10

11

4

62

Espais expositius

0

1

2

2

3

4

2

1

1

3

1

20

Buc Gato Pérez

32

26

37

39

29

19

13

1

5

10

14

225

Buc Meztuca

49

49

56

55

62

58

43

26

26

34

34

492

Buc Dr. Calypso

49

47

66

58

65

53

46

30

37

53

52

556

Plaça

0

3

1

1

4

5

7

6

6

1

1

35

Total

323

372

488

377

475

360

243

226

316

396

283

3859

ASSOCIACIONISME I ACTIVISME SOCIAL

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

896

1817

2295

2301

4228

2345

627

979

3515

1645

2704 23352

Sala d'actes Teresa
Claramunt

1325

1153

2349

1351

1659

1432

550

722

1452

2016

1100 15109

Sala La Marieta

524

673

901

589

985

790

185

379

716

786

441

6969

Sala Revolta de les
Quintes

198

218

363

147

279

263

163

202

434

379

139

2785

Sala Alliberada

195

263

367

148

311

223

80

246

438

473

226

2970

Sala Okupada

249

241

551

231

404

263

265

276

479

511

244

3714

Sala Activisme

45

18

29

3

0

0

0

0

0

0

0

95

Sala Sororitat

5

24

44

33

40

58

68

61

122

63

50

568

Sala Carrutxa

21

43

50

56

64

21

10

32

69

46

20

432

Sala Piqueta

15

54

71

62

85

63

38

38

125

61

49

661

Sala Aquelarre

69

136

103

109

122

105

34

157

163

107

40

1145

Sala Espai de trobada

160

120

166

2120 2020

33

40

2

290

119

20

5090

Espais expositius

0

90

130

115

150

235

100

20

20

70

40

970

Buc Gato Pérez

89

67

84

108

85

52

41

1

13

36

44

620

Buc Meztuca

155

163

165

176

200

188

139

88

91

113

114

1592

Buc Dr. Calypso

213

222

302

279

299

238

173

116

156

210

220

2428

Plaça

0

150

40

300

180

95

129

130

2460

10

5

3499

Total

4159

8128

11111

5452 8010

Total

Febrer

Auditori Ovidi Montllor

Desembre

Gener

Indicadors Usuaris d’espais

6404 2642 3449 10543 6645 5456 71999

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Total

Indicadors Usos d’espais segons tipologia de client

Col·lectius i associacions
juvenils de Gràcia

27

28

28

18

24

25

9

20

21

18

18

236

Col·lectius i associacions
de Gràcia no juvenils

12

19

12

6

12

11

2

14

11

13

4

116

Col·lectius i associacions
juvenils altres

13

15

14

13

27

10

5

13

10

13

7

140

Col·lectius i associacions
no juvenils altres

13

8

22

9

18

11

4

8

10

28

15

146

Centre educatiu

0

3

6

13

14

9

0

0

1

1

9

56

Administració

11

13

37

19

20

19

10

7

50

17

5

208

15

16

Memòria Espai Jove La Fontana 2019
Empresa

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

Altres (grups de música,
companyies de dansa,
etc.)

161

154

198

174

184

144

115

65

78

120

120

1513

Serveis i projectes ubicats
a l'equipament

49

69

82

76

116

80

73

87

91

106

65

894

Punt infoJOVE Gràcia

4

10

11

2

12

2

3

6

3

8

26

11

17

10

18

15

16

18

24

24

Aquí t'escoltem

3

12

16

10

19

17

14

0

16

8

12

127

Joves Jo+

0

5

11

20

29

7

2

25

19

17

1

136

Consell de la Joventut
de Barcelona

16

31

27

34

37

35

32

31

22

41

Hort urbà

0

0

0

0

1

4

6

7

7

8

Espai Jove La Fontana

37

62

89

49

59

51

25

12

44

80

CRAJ

Total

323

372

488

377

475

360

243

226

316

396

2

63

23 202

18 324
9

42

40 548
283

3859

2.2. Centre de Recursos per a les
Associacions Juvenils de Barcelona
Descripció de l’acció:
Servei que dóna informació, recursos, formació i assessorament als col·lectius i associacions juvenils
de la ciutat. Aquest servei s'encarrega també de l'obertura de l'equipament els dilluns i dijous, de les
obertures extraordinàries que es produeixen els altres matins d'entre setmana i d'una part de les
cessions d'espai, obertures i tancaments de sales en horari de tardes.

Objectius:
●

Acollir el servei a l'equipament.

●

Programar projectes i activitats conjuntes.

●

Compartir la gestió de les sales de l'equipament (cessió d'espais i obertures i tancaments).

●

Garantir l'obertura de l'equipament els dilluns i dijous matí i les obertures extraordinàries
que es produeixin els altres matins d'entre setmana.

ASSOCIACIONISME I ACTIVISME SOCIAL

Execució:
●

Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte.

●

Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis ubicats a
l'equipament.

●

Coordinació entre les responsables dels serveis.

●

Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei.

●

Cessió i/o lloguer d'espais a les entitats i col·lectius per a la realització de les seves activitats.

●

Cessió i/o lloguer d'espais a altres col·lectius per a la realització de les seves activitats
(centres educatius de Gràcia, administració i altres propostes d'interès).

El CRAJ continua sent un servei cabdal pel funcionament del centre, ja que a part de tenir el seu
servei ubicat dins l'equipament, és qui s'encarrega de l'obertura de l'equipament els dilluns i dijous
al matí. Paral·lelament també gestiona part de les cessions d'espai, obertures i tancaments de sales
que es produeixen de dilluns a divendres, ja sigui en horari de matí, en horari de tarda i en les
obertures extraordinàries fora de l'horari d'obertura de l'equipament els matins i migdies d'entre
setmana.
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En aquest sentit, és de cabdal importància la coordinació de l'equip del CRAJ i l'equip de dinamització
de La Fontana a l'hora d'establir els protocols de funcionament del centre i el seguiment de les
incidències.
Al llarg de l'any aquest servei ha fet ús de 202 espais i ha organitzat 8 activitats a l'equipament.
Indicadors Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona
●

Nombre de reunions de coordinació amb el servei dutes a terme: 13

●

Nombre d'activitats programades per part del servei a l'equipament: 8

●

Usos d'espais realitzats per part del servei a l'equipament: 202

●

Nombre d'activitats i projectes programats conjuntament: 3

2.3. Assessorament i acompanyament en
l'organització d'activitats a
l'equipament
Descripció de l’acció:
Aquesta acció està enfocada a acompanyar a aquelles iniciatives juvenils que necessiten un suport
en l'organització de les seves activitats a l'equipament, més en concret, a l'organització de concerts i
a activitats de caràcter social i lúdic.

Objectius:
●

Facilitar l'organització de concerts a l'equipament per part d'entitats de Gràcia i de Barcelona.

●

Donar suport a l'associacionisme.

●

Acollir la realització de concerts per finançar projectes solidaris.

●

Garantir que aquests concerts vagin acompanyats d'altres activitats paral·leles de
contextualització del projecte solidari.

●

Contribuir als projectes d'activisme social.

●

Facilitar que les entitats i associacions de Gràcia i Barcelona, sobretot les juvenils, puguin
organitzar activitats d'aquest àmbit a l'equipament.

ASSOCIACIONISME I ACTIVISME SOCIAL

Execució:
●

Acollida de l'organització de concerts per part d'entitats.

●

Priorització de les activitats organitzades per entitats juvenils de Gràcia

●

Programació de concerts per finançar projectes solidaris.

●

Acompanyament a les entitats que organitzen el concert en la programació d'activitats
paral·leles de contextualització del projecte solidari.

●

Facilitar l'acompanyament en aquells projectes que requereixin un suport en la consecució
del seu projecte.

Aquest any La Fontana ha acollit un total de 22 concerts de diverses entitats i col·lectius juvenils.
Una tercera part d'aquests són entitats de Gràcia. La resta són entitats i projectes de la ciutat de
Barcelona amb finalitats solidàries, de cooperació o en major mesura, sobre altres temàtiques
relacionades amb el món associatiu.
S'ha prioritzat sempre donar cabuda a les
entitats juvenils del Districte i la majoria de les
demandes que ens arriben han tingut seu a La
Fontana. Les diferents entitats que fan ús de
l'Auditori tenen una voluntat i un sentit de
caràcter solidari, cooperatiu i/o cultural. La
majoria d'elles són projectes als quals hem pogut
acompanyar, però cal destacar que també hem
hagut de filtrar i deixar fora algunes propostes,
ja que la demanda d'espai de l'Auditori és molt
elevada.
Aquest any hem acompanyat a entitats com
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de
Catalunya, Telecogresca, BcnSwing, Shuffle
Showcase, Associació de veïnes de Gràcia,
Estudiants de Física i Química de la Universitat de Barcelona, Festival Simfònic, SwingCats,
Comunitat Bolivariana, Primavera als Barris, Fundació Surt, Sofivoros, Tatuadors per la Pau,
EntrePobles, Rainbow Singers, Voluntarios Itinerantes i MareNostrum.
Respecte al treball amb col·lectius musicals, s'ha treballat amb escoles de swing, així com amb la Jove
Orquestra Barcino, amb diferents corals de Gràcia o exalumnes d'una escola de Gràcia que també
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van poder realitzar el seu projecte a l'equipament. En aquesta línia, intentem treballar com a seu
que pugui acollir propostes, sempre prioritzant el factor social, cooperatiu, de tal manera que les
entitats juvenils puguin fer créixer els seus projectes.
A més, darrerament hem acollit forces col·lectius de joves tot havent de potenciar molt el reforç i
seguiment per tal de facilitar i empoderar-los a l’hora de dur a terme les seves activitats a l'Auditori.
En aquest sentit, hem fet diversos acompanyaments, com per exemple a un col·lectiu de joves de
Gràcia que volien organitzar un concert solidari per recaptar fons per l'associació Cetàcea que té per
objectiu protegir, conservar i investigar la vida i hàbitats marins en el litoral català.
En definitiva, la valoració és positiva i estem en una bona dinàmica de poder donar suport a
col·lectius i entitats juvenils, cada cop centrant-nos més a facilitar el camí a les joves per prendre
partit i organitzar-se.
Indicadors Assessorament i acompanyament en l'organització d'activitats a l'equipament
●

Nombre de concerts organitzats per entitats a l'equipament: 22

●

Nombre d'actes solidaris realitzats a l'equipament: 11

●

Nombre de col·lectius organitzadors: 10

●

Nombre de participants: 2600

●

Nombre d'activitats, xerrades, projeccions, exposicions paral·leles a un concert solidari per
tipologia: 9
Nombre d'acompanyaments i assessoraments: 7

●

2.4. Viver de projectes
Descripció de l’acció:
Projecte que vol donar cabuda a iniciatives juvenils a l'equipament i acompanyar-los en la
consolidació del seu projecte oferint-los assessorament, cessió d'espais i suport general en el seu
projecte.

Objectius:
●

Acollir a l'equipament iniciatives juvenils del territori.

●

Facilitar espais a les iniciatives juvenils per al desenvolupament del seu projecte.

●

Fer acompanyament i assessorament a aquelles iniciatives que ho necessitin.

ASSOCIACIONISME I ACTIVISME SOCIAL

Execució:
●

Cessió d'espais per a la realització de les seves activitats.

●

Vinculació de les iniciatives en projectes i activitats de l'equipament (comerç al carrer,
Fontana fridays, etc.).

●

Facilitació d'un petit armari per guardar material, bústia i recollida de correu i missatgeria.

●

Assessorament i suport en tots els processos d'un projecte (comunicació, redacció, cerca de
finançament, avaluació, etc.).

Enguany seguim acollint els projectes juvenils ja residents a l'equipament d’anys anteriors. Aquests
són Nòmades Teatre Crític de Gràcia, el grup de tabalers de La Diabòlica de Gràcia, els joves de
Freestyle football i el col·lectiu de joves de Dapo.

Tots aquests, són projectes autogestionats per a les mateixes persones que fan un ús setmanal de
l'espai i participen també activament en altres activitats de l'equipament durant tot l'any. D'aquesta
manera, a part de l'activitat regular i de diferents connexions que es van teixint al llarg de l'any,
també participen del Comerç al Carrer per exemple, fent exhibicions o bé acompanyant la
programació pròpia de La Fontana. Les 4 entitats van participar també de l'aniversari de l’equipament.
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Nòmades Teatre Crític de Gràcia i la Diabòlica de Gràcia, són projectes consolidats i no necessiten
d’un acompanyament explícit, en canvi Freestyle Football i Dapo, en alguns aspectes en necessiten
més. En aquest sentit, de cara l'any que ve tenen intenció de posar més força als seus projectes, i per
tant, s’han acordat més espais per a fer exhibicions i donar més impuls a aquests.
Amb Dapo aquest any hem observat que la dedicació i el compromís, tot i haver participat en l'espai,
ha minvat força i per tant s’ha realitzat un seguiment específic per tal d’ajudar-los a reforçar el
projecte.
Indicadors Viver de projectes
●

Nombre d'iniciatives juvenils acollides 12

●

Nombre d'usos d'espais de les iniciatives juvenils 29

●

Nombre d'acompanyaments fets a les iniciatives juvenils 9

SUPORT A LA CREACIÓ

3. SUPORT A LA CREACIÓ
3.1. Programa musical
Descripció de l’acció:
Programa orientat a la creació artística i a l'acompanyament juvenil en matèria musical.

Objectius:
●

Donar resposta a les necessitats juvenils oferint la possibilitat de desenvolupar una
trajectòria artística en l'àmbit musical.

●

Esdevenir un espai de referència en matèria de suport a la creació juvenil en l'àmbit musical.

●

Oferir els recursos i les possibilitats necessàries per satisfer les demandes de la població
juvenil en el sector musical.

Execució:
●

Servei dels Bucs d'assaig.

●

Programació mensual de Concerts Fontana.

●

Programació del projecte Districte Musical Jove de Gràcia.

●

Programació del Festival Brot.

●

Programació trimestral del projecte Jams.

El projecte musical de La Fontana té una clara vocació d'acompanyament als grups emergents de
Gràcia. En aquest sentit, el projecte satisfà les necessitats dels grups de l'equipament, del barri i
Districte. Aquest any hem acollit diferents propostes emergents que van sorgint dels bucs i del barri,
i que busquen a l'equipament com a suport per fer concerts i conèixer altres grups musicals. També
rebem diverses propostes en l'àmbit de ciutat, no només del Districte de Gràcia.
Cal remarcar que és un dels programes on hi ha una major demanda. El projecte té moltes branques,
des de l'acollida de bucs d'assaig fins a la programació interna dels concerts de grups emergents de
Gràcia. Així com formar part del Festival Brot en l'àmbit de ciutat, com el lideratge i participació del
Districte Musical Jove de Gràcia.
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Aquest any també hem iniciat el projecte de les jams i el Cicle de cantautores. La valoració global és
molt positiva.
Indicadors Programa musical
●

Nombre total d'activitats dins el Programa musical programades: 18

●

Nombre total de persones participants en les activitats del Programa musical: 2139

3.1.1. Bucs d’assaig
Descripció de l’acció:
Els bucs d'assaig són la via d'entrada als grups emergents del Districte i la ciutat a l'equipament a
través de la cessió d'un espai insonoritzat i condicionat acústicament per l'assaig musical per a ferne ús de manera regular o puntual.

Objectius:
●

Facilitar l'ús del servei als grups musicals del Districte i de la ciutat de manera regular o
puntual.

●

Fer un seguiment en relació a l'assistència dels grups dels bucs d'assaig.

●

Fer un manteniment adequat i eficaç del material dels bucs d'assaig.

●

Procurar que els i les usuàries dels bucs d'assaig en facin un ús adequat.

●

Dinamitzar els grups que assagen als bucs d'assaig de l'equipament.

●

Oferir formació musical als grups que assagen als bucs d'assaig d'acord amb les seves
necessitats formatives.

●

Fer un seguiment dels grups que assagen als bucs d'assaig per tal que aquells que estiguin
en condicions de tocar i ho desitgin, actuïn almenys una vegada a l'any a l'Auditori.

Execució:
●

Facilitació de l'ús del servei als grups musicals del Districte i de la ciutat de manera regular
o puntual.

●

Realització d'un protocol d'ús i funcionament del material dels bucs d'assaig.

●

Complementació periòdica del document de seguiment de les reserves estables dels bucs
d'assaig.
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●

Complementació del document de manteniment dels bucs d'assaig.

●

Realització d'una formació anual als diferents grups regulars dels bucs d'assaig.

●

Actualització setmanal de la cartelleria dels bucs d'assaig.

●

Identificació de les necessitats dels grups de bucs d'assaig i oferirem formació o
assessorament, si s'escau.

●

Programació dels grups dels bucs d'assaig dins els Concerts Fontana.

●

Realització d'un seguiment específic perquè els grups que ho desitgin participin de les
propostes i festivals musicals que promou La Fontana (DMJ i Festival Brot).

Els bucs d'assaig de l'equipament són la principal via d'entrada de les persones joves pel que fa al
programa musical. Pels nostres bucs passen una enorme quantitat de grups que constantment estan
en moviment. És a dir, grups que comencen, altres que ho deixen, altres que passen a altres formats.
Hi ha una demanda molt exigent d'espais per assajar i sovint és difícil poder donar resposta a totes.
La prioritat és assumir grups emergents i joves de Gràcia. En aquest sentit, un dels principals
objectius en acollir grups joves és poder acompanyar-los en la seva trajectòria i vincular-los a la
programació musical i activitats de l'equipament.
Un tema recurrent a treballar és la cura del material i poder formar a les joves perquè tinguin
nocions bàsiques sobre l'ús adequat del material de so dels bucs d'assaig amb especial atenció als
grups novells que fan ús de l'espai per primer cop.
S'ha recuperat i implementat un control de l'assistència a través d'un document compartit on s'anoten
les assistències dels grups amb reserva estable. El document s'ha posat en pràctica a partir de l'Abril
i permet posar en comú el coneixement de les treballadores envers l'assistència dels bucs, davant la
diferència d'horaris laborals, i manifestar aquells grups que no assisteixen a la reserva i tampoc
avisen de la indisposició. D'aquesta manera es permet optimitzar l'ús de l'espai alhora que es realitza
una mica de pedagogia envers el compromís de la reserva estable mitjançant un comunicat al grup
de l'anul·lació i dels motius.
Encara que no s'ha realitzat cap document envers l'estat real i constant del material dels bucs s'ha
realitzat una revisió de la totalitat del material conjuntament amb els tècnics de so. Aquesta revisió
ha permès inventariar el material i veure quin material resulta susceptible d'espatllar-se. Si bé s'han
anat realitzant revisions més puntuals i simples en moments en què es preveia un ús de tot el
material (generalment en moments on que confluïen concerts propis i assajos al mateix temps), el
control del material fet malbé es realitza en el moment en què els grups ens ho notifiquen, moment
en el qual s'activa el protocol de reparació.
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Pel que fa a les formacions, és un
tema que no té una demanda
existent i palpable. En aquest
sentit, la intencionalitat implica
acompanyar les bandes i animarles a fer concerts i venir a les jams
que anem organitzant. En l'àmbit
formatiu doncs, segueix tenint
únicament

presència

les

formacions del DMJ i del Festival
Brot. Malgrat la insistència de
l'equip,

veiem

que

és

més

satisfactori fer un seguiment i anar
ajudant a les bandes que ho
demanin, que fer una formació
genèrica, ja que els grups no mostren interès. Per això, insistim en la vessant més pedagògica i de
suport, tot animant a les bandes de bucs a participar en les activitats musicals en els àmbits de La
Fontana, Districte i ciutat.
Respecte als grups de bucs que participen en els Concerts Fontana, s’ha adquirit una molt bona
dinàmica, on a cada concert que realitzem del projecte musical mensual, hi ha la presència de mínim
una o dues bandes de La Fontana. En aquesta línia, també es busca animar als grups a participar dels
festivals de Districte (DMJ) o en l'àmbit de ciutat (Brot) i també es busca ajudar a donar-se a conèixer
a altres equipaments i/o espais joves perquè puguin tenir a l'abast un circuit de concerts.
Indicadors Bucs d'assaig
●

Nombre d'usos dels bucs d'assaig: 1.293

●

Nombre de persones usuàries dels bucs d'assaig: 1599

●

Nombre de formacions ofertes als grups d'assaig: 0

●

Nombre de formacions realitzades adreçades als grups dels bucs d'assaig:
○

Nombre de propostes penjades a la cartelleria dels bucs: 13

○

Nombre d'assessoraments fets als grups d'assaig: 5

○

Nombre de grups dels bucs d'assaig que han participat en els Concerts Fontana: 9

○

Nombre de grups dels bucs d'assaig que han participat en propostes i festivals que
promou La Fontana:7
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3.1.2. Concerts Fontana
Descripció de l’acció:
Realització d'un concert mensual a l'Auditori amb les bandes emergents dels bucs d'assaig o del
Districte de Gràcia.

Objectius:
●

Fomentar la participació de les entitats i associacions vinculades a l'equipament en
l'organització dels concerts.

●

Consolidar una programació mensual dels Concerts Fontana.

●

Fomentar l'autogestió dels grups dels bucs d'assaig per a organitzar-se com a col·lectius per
desenvolupar-se musicalment.

●

Augmentar el nombre de públic assistent als concerts.

Execució:
●

Organització conjunta amb els grups dels bucs del concert i gestió de la barra de bar.

●

Programació una vegada el mes un Concert Fontana.

●

Oferta d'un acompanyament proper i constant.

●

Creació de noves formes de difusió compartides amb comunicació i/o un segell propi de les
activitats de La Fontana.

El projecte musical de La Fontana té una clara vocació d'acompanyament als grups emergents de
Gràcia. En aquest sentit, el projecte satisfà les necessitats dels grups de l'equipament, del barri i
Districte. Aquest any hem acollit diferents propostes emergents que van sorgint dels bucs i del barri,
i que busquen a l'equipament com a suport per fer concerts i conèixer altres grups musicals. També
rebem diverses propostes en l'àmbit de ciutat, no només del Districte de Gràcia.
Al llarg de l'any s'han realitzat un total de 6 concerts. Pel que fa al nombre d'assistents, és molt
variable en funció del concert, però la finalitat no ha estat mai omplir la sala, sinó poder potenciar
i ajudar als grups novells i emergents del Districte per a desenvolupar el seu projecte artístic. Així i
tot, sovint la sala s'acaba omplint i la participació és elevada. Han actuat grups com Full time Loosers,
Oselznick, big red Hand, Skoria, Arkadia Sound, Atzagaia, Pd Zitas, Despit, Pachawa Sound, Eko,
Parks, Breaking The Reality, Aldarull, Reskate, Blue Joy.
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Per altra banda, diferents entitats del barri han tingut l'oportunitat de gestionar la barra en molts
d'aquests concerts per tal de recolzar els seus projectes, com per exemple el A.E.I.G. Montnegre, o
bé la Diabòlica de Gràcia que ha fet alguns serveis de barra al llarg de l'any.
Cal destacar també que molts d'aquests grups assagen a La Fontana, i a més han tingut vinculacions
amb altres projectes musicals de la casa com han estat les jams musicals, DMJ, brot o bé altres
concerts de l'equipament.
Indicadors Concerts Fontana
●

Nombre de Concerts Fontana coorganitzats amb entitats: 2

●

Nombre de grups dels bucs d'assaig participants dels Concerts Fontana: 6

●

Nombre de públic assistent als Concerts Fontana: 3.330

●

Nombre de Concerts Fontana organitzats: 6

3.1.3. Districte Musical Jove Gràcia- DMJ
Descripció de l’acció:
El Districte Musical Jove és concurs organitzat conjuntament entre els equips de dinamització del
Casal de Joves del Coll, la Coordinadora de Grups de Rock de La Sedeta (bucs d’assaig del Centre
Cívic La Sedeta) i l’Espai Jove La Fontana que pretén promoure i donar suport a la creació musical
entre el jovent de Gràcia.

SUPORT A LA CREACIÓ

Objectius:
●

Dinamitzar i liderar el Districte Musical Jove - DMJ.

●

Fomentar una major participació i involucració del Districte en l'organització del Districte
Musical Jove - DMJ.

●

Incentivar la formació musical dels grups guanyadors.

●

Generar un circuit musical al Districte on els grups participants del DMJ puguin actuar.

●

Expandir l'exhibició dels grups més enllà del seu territori.

Execució:
●

Participació activa de l'organització i realització del projecte.

●

Establiment de reunions de coordinació amb el Districte per tal de fer-lo partícip del
projecte.

●

Oferta de diferents formacions com a premis als guanyadors del DMJ.

●

Programació d'una càpsula formativa a totes les bandes participants del DMJ.

●

Establiment de vincles entre diferents equipaments, festes majors o de dates festives i
establiments comercials del Districte per generar un circuit de bandes novelles.

●

Teixir línies de treball amb equipaments d'altres districtes per tal de donar oportunitats
d'interrelacionar les actuacions de les bandes novelles amb les d'altres districtes de
Barcelona.

●

Oferta a les bandes guanyadores la possibilitat d'actuar en altres equipaments de la ciutat
com a premi.

●

Foment de la participació de les guanyadores en actes de Districte com la Festa Major de
Gràcia o altres.

La valoració de la 8a edició del festival ha estat un èxit. Aquesta edició comprèn part del 2018 (el
festival té lloc al novembre) però tota la continuació del projecte transcorre durant l’any 2019. En
aquest sentit, valorem que la qualitat segueix augmentant, tant pel que fa a participació dels grups,
com d'iniciatives de millora i incidència al barri. El treball col·laboratiu amb el Casal de Joves Coll i
els bucs d'assaig de La Sedeta segueix esdevenint molt satisfactori, ja que diferents grups de cada
espai es van sumant al projecte i es crea un ambient de relació i companyarisme molt positiu entre
les bandes participants.
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La relació amb Districte és positiva. Aquest any hem pogut treballar amb temps per poder distribuir
i presentar el catàleg i cd a la Fundació Festa Major de Gràcia amb suficient antelació perquè
poguessin conèixer de primera mà les propostes gracienques del DMJ. Aquest fet ha contribuït a fer
que algunes bandes participants tinguessin diversos concerts remunerats durant les festes. Tot un
èxit! A més, altres equipaments i sales han pogut tenir accés al mateix catàleg, donant oportunitats
de concerts a algunes bandes participants.

Per altra banda, també comentar el salt exponencial pel que fa a la qualitat del catàleg d'aquesta
edició, que ha tingut una repercussió més positiva de cara a la distribució d'aquest. Com a novetat
també de la 8à edició, s'ha fet coincidir la proposta del comerç al carrer amb la presentació del
catàleg i cd, fet que hem valorat positivament per a la visibilitat del projecte, així com per les bandes
participants de donar-se a conèixer i poder gaudir d'una tarda de música en directe al carrer Gran
de Gràcia.
Pel que fa a l'última i novena edició que ha esdevingut el passat novembre, podem valorar
momentàniament el festival, ja que queda tot el recorregut de projecte per anar articulant el circuit
musical amb aquestes bandes. En qualsevol cas, en l'edició d'aquest novembre 2019 han participat 6
grups: Som Lilith, El Batalla i Baixa Permanent, HideOut, CleanString, OpenMouthRock. Les
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semifinals es van dur a terme el 15 de novembre el Casal de Joves del Coll i 16 de novembre al Centre
Cívic La Sedeta. La Final es va fer el dia 29 de novembre a La Fontana.
La valoració de la novena edició no ha estat tant positiva com altres edicions, ja que la participació
de grups que volien participar del festival ha estat baixa i ha faltat dedicar temps a l’organització.
Indicadors Districte Musical Jove Gràcia- DMJ
●

Nombre de concerts programats dins el Festival: 8

●

Nombre d'actuacions en equipaments / actes de Districte després del DMJ: 4

●

Nombre de càpsules formatives programades pels grups guanyadors: 0

●

Nombre de formacions ofertes a les bandes guanyadores: 3

●

Nombre de càpsules formatives ofertes a les bandes participants: 0

●

Nombre de participacions de les bandes guanyadores en actes de Districte: 3

3.1.4. Festival Brot
Descripció de l’acció:
El Brot és un concurs de bandes joves que pretén donar impuls als nous talents emergents de la
nostra ciutat, donant suport a les bandes novelles i oferint-los-hi un altaveu que els serveixi per a
conèixer.

Objectius:
●

Participar activament en l'organització i realització del Festival Brot.

●

Potenciar les possibilitats d'actuacions de les bandes més enllà del seu territori.

●

Oferir premis a totes les bandes finalistes i fomentar la cooperació entre elles.

●

Fomentar la participació de les bandes que assagen a l'equipament en el Festival.

Execució:
●

Participació activa de l'organització i execució del Festival Brot.

●

Programació d'un dels concerts del Festival en l'equipament:

●

Treball en xarxa entre els equipaments organitzadors per tal de dinamitzar actuacions dels
grups guanyadors del Brot més enllà del Festival.
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●

Foment del fet que totes les bandes finalistes del festival puguin obtenir algun tipus de
premi.

Un any més el Festival Brot segueix sent un dels projectes de la xarxa d'equipaments joves de
referència en l'àmbit de ciutat de Barcelona. Participem diferents equipaments de l'organització com
és l'Espai Jove Boca Nord, l’Espai Jove Garcilaso, l’Espai Jove La Bàscula, el Casal de Joves les Corts,
el Casal de Joves del Coll, l’Espai Jove les Basses, el Centre Cultural Albareda i La Fontana.

La participació i el nivell segueix estant en una bona dinàmica. Aquest any hem acollit una de les
semifinals i la valoració és molt positiva. Pel que fa als premis, els participants opten a diferents
categories, la categoria Embrió per a menors de divuit anys, i la resta de participants participen de
l'altre categoria que és fins a vint-i-cinc anys. En aquest sentit, els grups finalistes de la categoria
Embrió tenen el premi jurat (750 € repartits de manera igualitària entre els/les 5 participants
finalistes fins a divuit anys) i el premi públic (150 €). Per la categoria de majors, opten al premi jurat
(1.800 € repartits de manera igualitària entre els/les 6 participants finalistes fins a vint-i-cinc anys),
i 300 € pel premi del públic. A més, per a totes les finalistes, disposen 6 hores gratuïtes en els bucs
d'assaig dels equipaments organitzadors. Tanmateix, les bandes finalistes són proposades per actuar
en diferents espais musicals de la ciutat com són les Festes de la Mercè, la Lali Jove, el Primavera als
barris i altres concerts d'equipaments i de ciutat.
Les idees de cooperació i espai de trobada han anat quallant en la present edició, per tal d'esdevenir
un festival de possibilitats i connexions més enllà de ser un concurs competitiu. Organitzativament,
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també estem molt contentes del treball realitzat i les decisions preses. També estem contant cada
vegada més amb la presència femenina al festival, fet que celebrem amb il·lusió.

Aquest any els finalistes han estat: El Batalla, Dasa, Joina, RedFallHaze, Brush i Blau Cubarsi &
Brothers. La semifinal d'aquesta edició que va acollir La Fontana va tenir lloc el dia 11 de Maig, amb
un total de 200 assistents. Bon ambient entre les bandes que van establir vincles, i també van ser
acompanyades pel jurat.
Indicadors Festival Brot
●

Nombre de reunions realitzades per l'organització del Festival: 4

●

Nombre de concerts organitzats en el Festival: 8

●

Concert programat a l'equipament:
○

Nombre de bandes participants: 4

○

Nombre de persones assistents en el concert: 230
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3.1.5. Jams
Descripció de l’acció:
Les jams són uns espais de trobada musical entre les persones joves del Districte, on s'aposta per la
improvisació i el component relacional pels grups de bucs i del Districte.

Objectius:
●

Generar espais de trobada entre els i les músics de bucs i per extensió del Districte.

●

Facilitar l'aprenentatge creatiu i d'improvisació a les jams dels músics novells i emergents.

●

Dinamitzar les jams i fomentar l'esperit relacional d'aquestes.

Execució:
●

Realitzar dues o més jams anuals a la plaça.

●

Facilitar un espai relacional i còmode per a les artistes.

●

Acompanyar les jams amb una dinamització musical.

●

Fer un seguiment i valoració de les jams.

Fruit de la necessitat de poder articular un espai informal entre les diferents bandes dels bucs de La
Fontana va néixer aquest nou projecte. Aquest té la voluntat d'esdevenir un espai de coneixença i
improvisació entre les joves dels bucs i del Districte. En aquesta línia, la primera jam realitzada al
juny a la plaça del carrer Santa Rosa va ser un èxit. Amb un total de 25 participants vam aplegar una
tarda de molta màgia i ritme. Un encert poder visibilitzar la música al carrer i fer-ho en un entorn
còmode i agradable per a totes, de tal manera que es comença a construir una jam per a les més
joves donant l'oportunitat de créixer i relacionar-se entre les diferents bandes que participen de
l'equipament. La jam va anar acompanyada del Miguel Zamarripa, un productor i amic de la casa,
també jurat del Brot.
Al tornar de les vacances, al setembre vam realitzar una segona jam. Aquesta també va ser molt
positiva donada l'alta participació de les persones joves, tant de noves bandes de l'equipament com
persones que ja havien participat de l'anterior edició. Creiem per tant, que cal seguir apostant per
aquesta conceptualització de la música oberta i dinàmica, oferint un espai a les bandes per fer visible
les interaccions, la creativitat i poder relacionar-se musicalment entre les diferents bandes de joves
de Gràcia.
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També apostem per fer-ho quan arriba el bon temps, de tal manera que es tendeix més a gaudir de
la plaça, així com per l'assistència de les joves.
Indicadors Jams
●

Nombre de jams organitzades: 2

●

Nombre de grups de bucs participants: 8

●

Nombre de músics participants: 40

3.2. Programa audiovisual
Descripció de l’acció:
Programa orientat a la creació audiovisual i a l'acompanyament juvenil en aquesta matèria.

Objectius:
●

Donar resposta a les necessitats d'estudiants del camp de l'audiovisual.

●

Donar suport a la creació de les persones joves en l'àmbit de les audiovisuals.

Execució:
●

Cessió d'espais per a gravacions i càstings a joves estudiants.

●

Programació del Festival Barcelona BCN VisualSound.

●

Projecció curtmetratges i documentals de joves estudiants.

El programa audiovisual segueix acollint diferents propostes de les persones joves de Gràcia en
aquesta matèria. Malgrat diversos assessoraments, cessions d'espai o acompanyaments en algun
projecte de creació audiovisual, el gran pes d'aquesta branca del projecte recau en el Festival
Barcelona VisualSound, el festival de referència en l'àmbit de ciutat en matèria audiovisual. D’altra
banda seguim potenciant el ja establert cicle de documentals al setembre, una tradició que va
començar fa 1 any i segueix funcionant.
Així, el programa audiovisual segueix desenvolupant-se i acompanyant les diferents inquietuds que
van presentant les joves i donant resposta a les demandes.
Indicadors Programa audiovisual
●

Nombre total d'activitats dins el Programa audiovisual programades:

●

Nombre total de persones participants en les activitats del Programa audiovisual:
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3.2.1. Gravacions i càstings
Descripció de l’acció:
Cessió d'espais per a gravacions i càstings a joves estudiants d'audiovisuals per a projectes curriculars.

Objectius:
●

Donar suport a les necessitats d'espais que tenen les persones estudiants en l'àmbit
audiovisual per a la realització de gravacions i càstings.

Execució:
●

Facilitació del lloguer d'espais per realitzar càstings i gravacions a joves estudiants
d'audiovisuals.

Hi ha hagut una alta demanda de lloguer d'espais pel que fa a la realització de càstings els primers
mesos de l'any, mentre que hi ha mesos que la demanda baixa molt.
Seguim rebent moltes demandes de sales per gravacions i aquestes no poden ser sempre satisfetes
per la mateixa activitat del centre. Així i tot, intentem en la mesura del possible acompanyar les
propostes, o bé derivar-les a altres espais.
Indicadors Gravacions i càstings
●

Nombre d'usos de sales per a gravacions: 13

●

Nombre de persones participants en les gravacions: 90

●

Nombre d'usos de sales per a càstings: 8

●

Nombre de persones participants en els càstings: 83

3.2.2. Festival Barcelona VisualSound
Descripció de l’acció:
El Festival Barcelona VisualSound és un espai d’exhibició i una plataforma de promoció per a la gent
jove artista i creadora de l’àmbit audiovisual.

Objectius:
●

Participar activament en l'organització i realització del Festival.

●

Promocionar i difondre a joves creadors en l'àmbit audiovisual.
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●

Convertir el Festival en un esdeveniment de referència per a noves propostes en el camp
audiovisual.

●

Aconseguir que públic jove de 12 a 17 anys participi del Festival.

●

Seguir apostant pels joves estudiants a l'hora de realitzar la cloenda del Festival.

Execució:
●

Participació en les reunions de l'equip de treball.

●

Coorganització del Concurs 2 minuts en 1 dia.

●

Participació en l'equip de producció a la cloenda del visual.

●

Programació d'activitats del Festival a l'equipament.

El Festival fa setze anys que fa una aposta per les persones joves en l'àmbit audiovisual, per la seva
presència a diferents indrets de la ciutat, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals i per
donar cabuda a públics i persones creatives amb diferents sensibilitats.

El VisualSound se segueix consolidant com un espai de referència per l'alumnat que està estudiant
audiovisuals o algun cicle formatiu relacionat amb producció i so. El rol de l'Espai Jove La Fontana
dins el festival és estar present en el grup motor organitzatiu i liderar el concurs 2 minuts en 1 dia
conjuntament amb el Casal de Joves Palau Alòs. Al concurs se li sumen les categories de: ficció,
documental social i videoclip.
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Del concurs 2 minuts en 1 dia valorem l'augment de participants i l'increment de públic assistent a
la projecció dels curts presentats on es recullen els vots que donaran el premi públic. Aquest cop el
jurat va triar com a objecte una copa menstrual i va ser molt interessant observar l'enfocament que
donaven els diferents equips de treball que van concursar cap a l'objecte proposat.
A part d’acollir el concurs, l’equipament va proposar una xerrada amb les guionistes de la sèrie de
tv3 "Les de l'hoquei" i un escape room de sèries televisives. Aquest escape room el vam crear l'equip
de dinamització conjuntament amb el servei Aquí t'escoltem. Va ser tot un èxit la participació en
aquest. Ambdues activitats es van dur a terme entre la segona i la tercera setmana de Març.
La cloenda va tornar a repetir equipament, l'Espai Jove La Bàscula amb la col·laboració de l'alumnat
de segon curs de l'Institut La Mercè (cicles formatius de producció, so, llum i realització). La
conducció va ser duta a terme per dos actors d'una companyia d'improshow i la valoració que se'n
va fer és que no va ser gaire positiva. L'any que ve canviarem de companyia.
En definitiva, un any més segueix endavant amb aquest projecte que segueix sumant alta participació
i moltes propostes de joves molt interessants.
Indicadors Festival Barcelona VisualSound
●

Nombre de reunions per a l'organització del Festival: 8

●

Nombre d'activitats programades dins el Festival: 2

●

Nombre de participants en el Festival: 160

●

Nombre de participants en el concurs 2 minuts en 1 dia: 29 equips

●

Nombre d'alumnes a l'equip de producció cloenda: 7

●

Nombre d'activitats programades a l'equipament: 3

●

Nombre de participants en les activitats programades a l'equipament: 136

3.2.3. Projecció de curtmetratges i documentals
Descripció de l’acció:
Cessió d'espais a joves per a la projecció de les seves propostes en l'àmbit audiovisual.

Objectius:
●

Oferir a les persones joves estudiants d'audiovisuals espais on projectar treballs de finals de
curs.
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●

Esdevenir un equipament de referència per aquells col·lectius juvenils que volen mostrar el
seu projecte audiovisual.

●

Donar suport als documentals de contingut social.

Execució:
●

Programació dels treballs de final de curs de l'alumnat de les escoles d'audiovisuals.

●

Realització conjuntament amb el CJB del Cicle de cinema a la fresca sobre mobilitzacions
civils.

●

Programació de passis de documentals creats per col·lectius juvenils..

●

Programació del Cicle de Documentals frescos el mes de setembre.

Seguim rebent diverses demandes en matèria de projeccions i/o documentals. Algunes alumnes de
diversos centres de Gràcia ens demanen suport a l'hora de presentar alguns treballs. D'aquesta
manera intentem acompanyar aquest projecte. Un exemple d'acollida de documental i assessorament
va ser amb el col·lectiu de joves d'un institut de Gràcia, que va realitzar un documental filosòfic "La
metamorfosis de la Mariposa", i van poder presentar-lo a l'equipament juntament amb una exposició.
Va tenir una gran acollida.
Per altra banda, el projecte del CJB de cinema a la fresca que organitzaven els anteriors anys s'ha
deixat de fer. Per contra, l'equip de La Fontana ha pres aquest espai i per segon any consecutiu ha
organitzat els "documentals frescos a la plaça", on seguint amb la dinàmica de cinema a la fresca, es
projecten uns documentals i es fa un posterior col·loqui amb les persones participants.
Enguany, les projeccions han estat: "el silencio de los otros" (Almudena Carracedo i Robert Bahar),
"Fugir per estimar i ser" (SCI, CCAR, i La Directa), i "Hotel Explotación: Las Kellys" (Georgina
Cisquella). Els dos primers documentals van tenir una gran participació. L'últim però, va coincidir
amb una manifestació convocada aquella tarda i no es va poder fer per falta d'assistència.
Dit això, seguim considerant que és un espai molt positiu per seguir fent una mostra de documentals
socials i debats a la plaça, canviant també la dinàmica d'aquesta i podent esdevenir un cinema a la
fresca de forma gratuïta amb perspectiva crítica i transformadora.
Indicadors Projecció de curtmetratges i documentals
●

Nombre de projeccions realitzades per part de col·lectius juvenils i joves estudiants: 9

●

Realització del Cicle de cinema a la fresca sobre mobilitzacions civils: 0
○

Nombre de documentals projectats: 0

○

Nombre de participants: 0
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●

Realització del Cicle de Documentals frescos: 1
○

Nombre de documentals projectats: 3

○

Nombre de participants: 45

3.3. Programa d’arts escèniques
Descripció de l’acció:
Programa orientat a la creació artística i a l'acompanyament juvenil en matèria d'arts escèniques.

Objectius:
●

Recollir propostes tant d'assaig com d'exhibició de teatre i dansa.

●

Ser un espai de referència en matèria de suport a la creació juvenil d'arts escèniques.

●

Oferir a alumnat d'escoles d'arts escèniques la possibilitat de portar a terme les seves peces
artístiques.

Execució:
●

Cessió d'espais per assajos de companyies joves.

●

Programació d'exhibicions en el si de l'equipament.

●

Programació del Festival Rough Diamonds.

El programa d'arts escèniques segueix acollint un alt nombre de propostes teatrals o de dansa de
joves d'arreu de la ciutat. Intentem treballar i donar cabuda a aquells projectes juvenils i de Gràcia.
Tanmateix també treballem en format de contraprestacions, perquè puguin vincular les seves peces
al Calendari singular o a la programació de l'equipament. Funciona positivament i sovint hem de
prioritzar quines demandes podem oferir suport.
Indicadors Programa arts escèniques
●

Nombre total d'activitats dins el Programa d'arts escèniques programades: 24

●

Nombre total de persones participants en les activitats del Programa d'arts escèniques:
2.500
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3.3.1. Assajos
Descripció de l’acció:
Cessió d'espais a grups de joves per tal que puguin dur a terme els seus projectes creatius.

Objectius:
●

Ser un espai d'assaig puntual per a companyies de teatre i dansa.

●

Esdevenir un punt de trobada de grups de joves de 12 a 17 anys que necessiten espais per
assajar.

●

Donar resposta a la manca d'espais d'assaig de manera estable per a companyies joves.

Execució:
●

Realització de reserves sales per assajos d’entitats i col·lectius amateurs juvenils de forma
puntual.

●

Facilitació de lloguer d'espais, trimestralment, a un nombre reduït de companyies de teatre
i dansa per tal que puguin desenvolupar el seu projecte artístic.

●

Realització de reserves per a espais d'assaig a grups de joves de 12 a 17 anys del Districte.

La situació de les companyies amateurs segueix sent complicada. Es troben amb la dificultat de trobar
espais on poder assajar de manera puntual o regular. Com equipament hem acollit al llarg de l'any
nombrosos grups de joves que necessitaven un espai on poder fer les seves creacions. En aquest
sentit, la demanda segueix incrementant i per part de l'equipament intentem poder acollir la majoria
de companyies joves i de Gràcia.
Aquestes cessions de sales han estat gratuïtes per totes aquelles companyies juvenils que procedien
del Districte de Gràcia. En altres casos, s'ha donat l'opció de realitzar una contraprestació en forma
de col·laboració en alguna activitat del centre.
Majoritàriament predomina la dansa, però també és sòlida la presència de companyies de teatre. En
aquest sentit, estem caminant per a poder vincular aquests assajos a la programació de l'equipament,
on sovint poden presentar les seves peces.
Indicadors Assajos
●

Nombre d'assajos acollits de dansa: 65

●

Nombre d'assajos acollits de teatre: 24
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●

Nombre de grups que han assajat dansa: 96

●

Nombre de grups que han assajat teatre: 29

●

Nombre de companyies acollides de manera trimestral: 2

●

Nombre d'assajos acollits a grups de joves de 12 a 17 anys: 10

3.3.2. Exhibicions
Descripció de l’acció:
Programació d'espectacles de teatre i dansa.

Objectius:
●

Esdevenir un espai de referència per aquelles companyies joves que vulguin exhibir les seves
creacions.

●

Augmentar la programació de projectes vinculats a les arts escèniques i la dansa.

●

Donar visibilitat a propostes escèniques innovadores.

●

Vincular la programació d'arts escèniques de l'equipament amb les dates treballades dins el
projecte Calendari singular.

Execució:
●

Programació dins l'agenda cultural del centre de propostes d'arts escèniques de companyies
joves amateurs.

●

Realització d'una programació innovadora en arts escèniques (performances, micro teatres).

Estem en una bona dinàmica de poder donar cabuda a les companyies joves que volen presentar les
seves peces. La demanda és alta, però intentem prioritzar aquelles companyies juvenils de Gràcia.
En aquest sentit, aquest any hem acollit propostes com:
●

"Nora, adaptació lliure de Casa de Nines de Henrik Ibsen". Companyia Delit Teatre.

●

"Miratges" d'Àlex Gilabert.

●

"Stasis" corografiat per Thomas Noone. Esart.

●

"Mutis X", Festival de teatre independent de Barcelona.

●

"Once Upon a Time", Esart.
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●

360 Grados"

●

"Interrail" de Jaume Viñas. Amb Rocio Balagué i Marina Buisan.

●

"Lorquitis" de No-Yo colectivo. Autor Fran Lahera. Amb Virginia Lahera i Jeni Abadia.

●

"Ambaixada". Direcció Quim Casas. Universitat Abat Oliba.

●

"Mr Hyde", produïda per l'associació d'arts escèniques per a joves.

●

"Essència.L", per Gemma Olivares.

●

"Càndida", d'Anna Tamayo.

●

"Aletheia" amb Nòmades, Teatre Crític de Gràcia.

●

"Shana al pais de les meravelles" amb el Batxillerat escènic ludovic's.

●

"Wicked", teatre musical, amb la companyia YellowBrick.

●

"Se Vende" de la Companyia La Lleonera.

●

"Se nos fueron las palabras, el placer y el atrévete-te" amb Teatre Cabaret Feminista i
EntrePobles.

●

"Danse Insights" amb Trimakäsi
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●

"Brindis de Nadal de Banglatex S.A." amb Nòmades Teatre Crític de Gràcia.

Indicadors Exhibicions
●

Nombre d'espectacles d'arts escèniques programats: 23

●

Nombre de públic en els espectacles d'arts escèniques programats: 2126

●

Nombre d'espectacles innovadors programats: 1

●

Nombre de públic en els espectacles innovadors programats: 80

3.3.3. Rough Diamonds
Descripció de l’acció:
Concurs de danses urbanes per a joves de tota Barcelona. Les actuacions abasten un ampli espectre
de disciplines, sempre que es tracti de modalitats de danses urbanes: hip-hop, funky, break, shuffle,
K-pop, etc.

Objectius:
●

Participar activament en l'organització i realització del Concurs Rough Diamonds.

●

Fomentar la participació dels grups que assagen a l'equipament en el Concurs.

●

Donar suport a la creació en l'àmbit artístic dels i les joves de Gràcia i Barcelona.

●

Impulsar la dansa com a vehicle de socialització entre joves de l'equipament i el territori.
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Execució:
●

Participació en la planificació, desenvolupament i execució del concurs.

●

Facilitar la participació en els grups que assagen a l'equipament o practiquen en els tallers
de danses urbanes.

El projecte Rough Diamonds és un espai d'exhibició i una plataforma de promoció dels joves en
l'àmbit de les danses urbanes. Sorgeix de la motivació de donar a conèixer la feina realitzada en els
diferents equipaments de la ciutat de Barcelona, enfront aquesta modalitat de danses. Així doncs, es
treballa la socialització de les mateixes en una jornada on exposen les seves creacions dins un espai
obert i distès. L'objectiu que afronta el projecte és la diversió i posar-se a prova en un ambient sa i
de no competitivitat. És a dir, des del fet de compartir motivacions i una mateixa cultura.

El projecte es va realitzar el 16 de març del 2019 al Parc de la Trinitat Nova, amb la participació de
28 grups dels diferents equipaments organitzadors, arribant a les 208 persones participants i amb
un públic assistent de 500 persones. Des de l'Espai Jove La Fontana, hi va participar el grup de Hiphop creat per 5 components del taller anomenat The femmes. El projecte durant els anys, ha anat
creixent i integrant altres modalitats de dansa com el K-pop i el shuffle, twerc, el waacking i
l'afrobeat. Aquest any, s'ha aposat per una oferta més inclusiva i l'espectacle es va traduir en llengua
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de signes i el grup Artenea (ballarins i ballarines amb diversitat funcional) va exposar la seva
coreografia.

L'Espai Jove La Fontana, ha format part del grup organitzador del projecte juntament amb altres
equipaments com el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, l’Espai Jove Casa Sagnier, l'Eix Jove, l’Espai
Jove Garcilaso i el Casal de Joves de Les Corts. Al llarg de l’any s'han dut a terme 4 reunions per al
muntatge de l'esdeveniment. A posteriori s'ha fet una última reunió per tal de valorar l'acte i veure'n
les possibles millores de cara l'any vinent.
Es valora la possibilitat de poder posar un punt lila de cara la pròxima edició.
Indicadors Rough Diamonds
●

Nombre de reunions a les quals s'ha assistit per a l'organització 3.

●

Nombre d'activitats que s'han programat 1

●

Nombre de joves participants en el Concurs 208

●

Nombre de joves participants vinculats a l'equipament 5
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3.4. Programa expositiu
Descripció de l’acció:
Programa d'espais expositius de l'equipament per a joves artistes i col·lectius per tal de poder donar
a conèixer les seves propostes.

Objectius:
●

Oferir els espais expositius de l'equipament a joves artistes i col·lectius per tal de poder
donar a conèixer les seves propostes artístiques.

●

Fomentar la creació d'exposicions a partir de la detecció d'interessos d'artistes juvenils.

●

Vincular la programació d'exposicions de l'equipament amb les dates treballades dins el
projecte Calendari singular.

Execució:
●

Priorització dels i les joves artistes a l'hora de programar exposicions.

●

Programació d'exposicions d'alumnat de batxillerat artístic.

●

Programació d'exposicions vinculades al projecte Calendari singular.

Aquest 2019 hem seguit mantenint un bon ritme en l’àmbit expositiu.
Continuem sent un punt de referència per aquelles persones que estudien belles arts, o bé, tenen
com afició una art plàstica determinada. En aquesta línia hem seguit donant cobertura a artistes
novells i hem mantingut contacte amb estudiants de batxillerat artístic, així com, estudiants
universitaris (Universitat de Barcelona i Centre Villar).
També hem seguit reforçant el projecte del Calendari singular aportant alguna exposició en algunes
de les temàtiques proposades enguany (8M, Dia de la dansa, etc.).
A més durant aquest 2019 s’ha començat a treballar amb el projecte La plaça com a galeria d'art que
pot enriquir de manera notable tot aquest programa expositiu que hem anat fent aquests darrers
anys. En aquest sentit, s’han vinculat els dos projectes i s’ha fet una exposició de l'activitat: Repensem
l'espai públic a través de l'art.
Amb l’objectiu de seguir millorant el projecte, cal destacar que s'ha afegit a la pàgina web l'apartat
de l'Espai Expositiu i s'ha creat un formulari de sol·licitud d’espai, també a través del web, per tal de
facilitar la informació i la participació.
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De cara a l’any 2020, cal continuar treballant i reforçant el vincle dels participants dels tallers per
tal que exposin els seus treballs.
Indicadors Programa expositiu
●

Nombre d'exposicions programades: 20

●

Nombre d'exposicions programades amb estudiants de batxillerat artístic: 8

●

Nombre d'exposicions vinculades al projecte Calendari singular: 4

●

Nombre de visites a les exposicions programades: 970

DINAMITZACIÓ JUVENIL I ACCIÓ SOCIOCULTURAL

4. DINAMITZACIÓ JUVENIL I
ACCIÓ SOCIOCULTURAL
4.1. Punt de trobada 12 - 17 anys
Descripció de l’acció:
Programa d'oci alternatiu adreçat a joves de 12 a 17 anys vinculat a l'Espai de trobada de l'equipament.

Objectius:
●

Programació d'activitats lúdiques de lliure accés per a joves de 12 a 17 anys de caràcter regular
i d'altres de caràcter puntual.

●

Oferir un ambient i un tracte agradable i acollidor per tal que els i les joves se sentin a gust
a l'Espai de trobada.

Execució:
●

Programació del projecte Fontana fridays.

●

Programació d'activitats vinculades al Calendari festiu.

●

Programació del projecte Trobem-nos.

L'Espai de trobada, és un dels espais a on les persones joves poden vincular-se a l'equipament. Es
poden trobar per estudiar, jugar a jocs de taula, a la Wii, la PlayStation, utilitzar el ping-pong i el
futbolí de forma autogestionada dins un ambient agradable i distés, etc.
És l'espai on observar les seves dinàmiques relacionals i veure quins són els seus interessos i
necessitats. Aquests espais generats de forma desinteressada, resulten profitosos per a les
professionals que hi estem en contacte, ja que posteriorment podem programar activitats
relacionades amb aquests, i així, intentar aconseguir atendre les seves curiositats.
Aquesta tasca es duu a terme en intercanviar opinions i necessitats, partint de l'escolta activa i el
debat. Un bon exemple d'això ho aconseguim amb els projectes Trobem-nos i amb els Fontana
fridays, a on el jove pot sentir-se acompanyat compartint amb un col·lectiu que es mou dins els
mateixos interessos.
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Els Fontana fridays són activitats d'oci esportiu i lúdic i de creativitat artística. Aquest 2019, algunes
de les activitats realitzades han estat; pintar un mural a la plaça del carrer Santa Rosa, gimcana AntiSant Valentí challenge, Desigualtat de gènere a la feina, escape room Escapa al Patriarcat, Taller de
xapes feministes, Toreig de ping-pong i futbolí autogestionat, malabars a la plaça i el Dapo volei a la
plaça.

Pel que fa als Trobem-nos són activitats de crítica social i debat entorn una temàtica concreta.
Algunes de les temàtiques tractades aquest any han estat el Cicle Antiracisme, Cicle de Pantalles i
Xarxes Socials, Cicle D'escriptura Creativa i el Cicle Orgulloses LGTBI+.
Referent a la programació del calendari festiu, aquest any no s’ha realitzat el passatge del terror a
La Fontana, ja que s'ha prioritzat el Gràcia Zona 0.
Indicadors Punt de trobada 12 - 17 anys
●

Nombre total d'activitats : 38

●

Nombre total de persones participants en les activitats: 190

4.1.1. Fontana fridays
Descripció de l’acció:
Projecte per a joves de 12 a 17 anys els divendres a la tarda que busca oferir un espai d'oci a les
persones joves que vagi més enllà de les propostes d'oci de consum.

Objectius:
●

Oferir un espai d'oci a les persones joves de 12 a 17 anys alternatiu a l'oci de consum.
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●

Vincular la programació de les activitats amb altres projectes que es desenvolupen a
l'equipament (Calendari singular, Univers alternatiu, etc.).

Execució:
●

Programació d'activitats variades els divendres a la tarda adreçades a les persones joves de
12 a 17 anys.

●

Vinculació de la programació de les activitats amb altres projectes que es desenvolupen a
l'equipament (Calendari singular, Univers alternatiu, etc.).

El Fontana fridays es realitzen a partir de la
programació d'activitats diverses a l'Espai de
trobada cada divendres en horari de tarda,
concretament de 17:30 h-20 h.
A més, també té una intencionalitat de vincular
aquestes activitats a altres projectes de la casa com
és el Calendari singular o l'univers alternatiu. En
aquest sentit, hem anat teixint connexions amb
aquests per tal de fer un projecte comú que pugui
relacionar-se amb aquests. Aquesta línia de
vinculació la seguirem treballant de cara a l’any
2020.
Aquest any entre altres activitats, s'ha dut a terme:
●

Gener:
○

Divendres 4 de Gener de 17:30h a 20h: Què et transmet PAU i què te l'ha treu?? Collage
col·lectiu

○

Divendres 11 de Gener de 17:30h a 20h: Benestar: Taller de massatge facial i cranial

○

Divendres 18 de Gener de 17:30h a 20h: Saps com respires? Taller atenció activa a la
respiració.

○
●

Divendres 25 de Gener de 18:00h a 20h: Prou! Teatre-fòrum sobre assetjament sexual.

Febrer:
○

Divendres 1 de Febrer de 17:30h-20h: Pintem el grafiti del mural
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○

Divendres 8 de Febrer de 17:30h-20h: Estampa el teu sexe! Taller d'estampació de
samarretes.

●

●

●

○

Divendres 15 de Febrer de 17:30h-20h: Anti-SantValentí Challenge.

○

Divendres 22 de Febrer de 17:30h-20h: Desigualtat de gènere a la feina.

Març:
○

Divendres 1 de Març de 17:30-20h: La Fontana és una granja!

○

Divendres 8 de Març de 17:30h-20h: Activitat anul·lada per vaga feminista.

○

Divendres 15 de Març de 17:30h-20h: Escape Room feminista. Escapa al patriarcat!

○

Divendres 22 de Març de 17:30h-20h: Joc de Taula Fronteres Invisibles

○

Divendres 29 de Març de 17h a 20h: Dinàmiques teatrals d'iniciació

○

Dimarts 12 de Març de 17.30h a 19.30h: Cinefòrum "A Escondidas"

Abril:
○

Divendres 5 d'Abril de 17:30h-20h: Expressa't amb el joc del DIXIT

○

Divendres 12 d'Abril de 17.30h-20h: Taller de Xapes feministes i més

○

Divendres 26 d'Abril de 17.30h-20h: Tarda de malabars i slack-line a la plaça

Maig:
○

Divendres 3 de Maig de 17.30h-20h: Torneig de ping-pong a la plaça

○

Divendres 10 de Maig de 17.30h-20h: Taller d'estampació de samarretes.

○

Divendres 17 de Maig de 17.30h-20h: Jocs de taula a la plaça

○

Divendres 24 de Maig de 17.30h-20h: Taller de confecció de pilotes de malabars a la
plaça. Introducció a les malabars amb pilotes.

○

Divendres 31 de Maig de 17:30h-20h: Jam session amb grups de bucs assaig fent obertura
més participants

●

Juny:
○

Divendres dia 7 de Juny de 17:30h-20h: Torneig de brawl star

○

Divendres 14 de Juny de 17.30h-20h: PIJ a la fresca

○

Divendres 21 de Juny de 17.30h-20h: Bingo Musical a la plaça
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○
●

●

●

●

Divendres 28 de Juny de 17.30h: Torneig de ping-pong Club Ariel

Juliol:
○

Divendres 5 de Juliol de 17.30h-20h: Màster chef

○

Divendres 12 de Juliol de 17.30h-20h: Jocs a la plaça

○

Divendres 19 de Juliol de 17.30h-20h: PIJ a la fresca i malabars

Setembre:
○

Divendres 13 de Setembre de 17.30h-20h: Tarda de jocs malabars a la plaça

○

Divendres 20 de Setembre de 17.30h-20h: Sex Game LGTBIQ

○

Divendres 27 de Setembre de 17.30h-20h: Torneig ping-pong i futbolí autogestionat

Octubre:
○

Divendres 4 d'Octubre de 17.30h-20h: Màster chef

○

Divendres 11 d'Octubre de 17.30h-20h: Competició de slack-line a la plaça

○

Divendres 18 d'Octubre de 17.30h-20h: Taller de panellets

○

Divendres 25 d'Octubre de 17.30h-20h: Jam session de pintura a la plaça

Novembre:
○

Divendres 8 de Novembre de 17.30h-20h: Tarda de Jocs d'arreu del món

○

Divendres 15 de Novembre de 17.30h-20h: Taller de costumització de roba + inauguració
RobaCoop

●

○

Divendres 22 de Novembre de 17.30h-20h: Estampació de roba i estenedor feminista

○

Divendres 29 de Novembre de 17.30h-20h: Juguem al DapoVolei

Desembre:
○

Divendres 13 de Desembre de 17.30h-20h: Gala de tallers tancament de Nadal

○

Divendres 20 de Desembre de 17.30h-20h: Serial ecape room
Indicadors Fontana fridays

●

Fontana fridays programats: 33

●

Participants en les activitats: 155
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4.1.2. Calendari festiu
Descripció de l’acció:
Programació d'activitats d'oci vinculades al calendari festiu (carnestoltes,
festa d'estiu, castanyada i vacances d'hivern).

Objectius:
●

Decorar l'entrada de l'equipament d'acord amb les activitats del calendari festiu (vacances
d'hivern, carnestoltes, festa d'estiu i castanyada).

●

Realitzar activitats festives per a la celebració d'aquestes dates dirigides al públic jove de 12
a 17 anys.

●

Fomentar la participació de les persones joves en l'organització d'aquestes activitats.

Execució:
●

Decoració de l'equipament per carnestoltes, estiu, castanyada i nadal.

●

Programació activitats de caràcter especial per a aquestes festivitats.

●

Programació d'aquestes accions conjuntament amb els serveis ubicats a l'equipament
destinats al públic jove, especialment ATE.

●

Promoció de la participació del públic adolescent en l'organització de les activitats des de
dos vessants:
○

Participació en el marc d'una activitat prèviament organitzada per nosaltres (fer de DJ,
fer alguna exhibició de ball, fer un mural, etc.).

○

Convidant-los a fer propostes i acompanyant-los a tirar-les endavant.

Durant aquest any s'han organitzat 2 activitats vinculades al projecte Calendari festiu: El Carnestoltes
i La Fontana Summer Party.
Aquest any, la festa de carnestoltes a l'equipament, es va celebrar el divendres 1 de març. La temàtica
del carnestoltes per aquest va ser una granja. Es va decorar l'equipament al voltant de la temàtica,
es van organitzar jocs tradicionals a la plaça com el llançament de pes, les bitlles catalanes i altres
activitats de cohesió d'equip relacionades amb la temàtica. A part es va decorar l'entrada amb un
photocall.
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En total van participar unes 30
persones en l'activitat.
Durant el mes de juny i juliol, moltes
de les activitats es treuen a la plaça i
se celebra el final del curs escolar i
fem la mostra de tallers.
Aquest any, la mostra es va celebrar
el dimecres 19 de juny. Aquesta ha
estat la tercera edició de La Fontana
summer party, fent una mostra de
diverses

activitats

i

tallers,

un

berenar a base de batuts i sucs naturals, acabant amb la festa de l'escuma, que no es va poder realitzar
per falta de participació. Al llarg de la jornada hi van participar unes 50 persones.
La mostra de tallers programada pel 13 de Desembre no
es va poder realitzar ja que les joves no tenien
disponibilitat i el trivial d'activitats i dinàmiques que vam
preparar les guardarem per a la pròxima edició. Pensem
que és una bona dinàmica a treballar de cara la següent
mostra de tallers i definim que no es farà al finalitzar cada
trimestre, i que té més sentit programar-la al final de curs
per la Fontana summer party.
Al Nadal no s'ha fet programació, més que la decoració
del suro de l'entrada per fer difusió i treballar dins els
Trobem-nos, el Nadal No Consumista.
De forma paral·lela s’ha fet el Gràcia Zona 0. Activitat
que s'ha realitzat amb tots els serveis de joventut de
Gràcia i amb la col·laboració d'entitats del Districte. L'activitat es va dur a terme al Parc de la Creueta
del Coll el dia 9 de Novembre, per tal de realitzar una activitat d'oci alternatiu per a joves.
Indicadors Calendari festiu
●

Nombre de decoracions realitzades al llarg de l'any: 4

●

Nombre d'activitats organitzades per cadascuna de les festivitats programades: 1

●

Nombre de persones assistents a les activitats programades: 80
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4.1.3. Trobem-nos
Descripció de l’acció:
Projecte que es duu a terme els dimarts de forma quinzenal i va dirigit a persones joves de 12 a 20
anys a on es treballen dinàmiques de reflexió amb temàtiques d'interès social, encarat a les
necessitats i inquietuds de les persones joves amb diferents formats, sempre amb espai per al debat
i la reflexió d'aquests.

Objectius:
●

Acompanyar a les persones joves en el reconeixement de les emocions.

●

Dinamitzar l'Espai de trobada.

●

Oferir un espai d'acompanyament i confort a on les persones joves es puguin unir, conèixer
i compartir interessos.

Execució:
●

Programació de 2 activitats mensuals vinculades cada mes a una temàtica.

●

Vinculació de la programació de les activitats amb altres projectes que es desenvolupen a
l'equipament (Calendari singular, Univers alternatiu, etc.).

●

Treball conjunt amb l'Aquí t'escoltem.

Després del tastet de l'activitat de l'any 2018, s’ha decidit continuar juntament amb l'Aquí t'escoltem
amb el projecte Trobem-nos de gener a juny i d'octubre a desembre. Al setembre es va considerar
oportú no programar-ne, ja que tot just les persones joves arriben a mitjans de mes i els costa
arrencar amb les activitats.
Aquest projecte es planteja els dimarts de forma quinzenal i va dirigit a persones joves de 12 a 20
anys. Es treballen dinàmiques de reflexió amb temàtiques d'interès social, encarat a les necessitats i
inquietuds de les persones joves amb diferents formats. Sempre buscant un espai per al debat i la
reflexió. Per a participar-hi no cal inscripció prèvia, ja que no és una activitat tancada.
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Aquest any, s'han dut a terme 7 cicles temàtics, dins els quals normalment hi ha dues dinàmiques
programades:
●

Gener: salut mental:
○

Dimarts 15 de gener de 17:30h-19:30h: Il·lustracions, còmics i memes per parlar sobre
malestars emocionals i salut mental.

○
●

●

Dimarts 29 de gener de 17:30h-19:30h: Cinefòrum de la pel·lícula Mery&Marx.

Al Febrer: sexualitat:
○

Dimarts 12 de febrer de 17:30h-19:30h Joc de taula Sex Game.

○

Dimarts 26 de febrer de 17:30h-19:30h Re apropiant-nos de les nostres vides.

Març: racisme:
○

Dimarts 12 de març de 17:30h-19:30h S'ha passat la pel·lícula de Miquel Rueda, A
Escondidas.

○

Dimecres 20 de març de 17:30h-19:30h Hem treballat el discurs i les lletres com a acció
de canvi a través del rap amb el col·lectiu La llama.

●

Abril: escriptura creativa:
○

Dimarts 9 d'abril de 17:30h-19:30h En aquesta dinàmica, hem après l'estructura que
s'utilitza per escriure contes curts i els recursos i/o tècniques que es poden utilitzar per

57

58

Memòria Espai Jove La Fontana 2019
a aconseguir-ho de la mà de Maria Ferotge, amb el seu llibre "Dolça fera, que en l'il·lícit,
trobes el plaer".
●

Maig: pantalles i orgull freak:
○

Dimarts 7 de maig de 17:30h-19:30h Cicle de pantalles i xarxes socials; a on s'ha focalitzat
en el mòbil com a eina d'utilitat diària i s'ha passat el capítol Caída en picado, de la sèrie
Black Mirror.

○

Dimarts 21 de maig de 17:30h-19:30h Cicle de l'Orgull Freak, s'ha realitzat un Got Talent
Freak La Fontana.

●

Juny: orgulloses LGTBQ+:
○

Dimarts 4 de juny de 17:30h-19:30h Visita del grup Parlem Clar!, de l'Espai Jove Garcilaso,
amb la presentació del seu projecte i el perquè d'aquest, quin n'és origen i la seva
importància.

○

Dimarts 18 de juny de 17:30h-19:30h Es redefineix el Sex Game heteronormatiu amb una
reformulació de pròpia creació LGTBQ+

●

Octubre: pors
○

Dimarts 8 d'octubre de 17:30h-19:30h Representació artística de les reaccions enfront de
les pors per a l’observació individual mitjançant l'obra El Crit de Munch.

○
●

Dimarts 22 d'octubre de 17:30h-19:30h Taller de pors i sexualitat.

Novembre: 25N:
○

Dimarts 12 de novembre de 17:30h-19:30h Passe del documental 37 històries + debat amb
les noies de l'assemblea 37 histories i les joves EJLF"

○
●

Dimarts 26 de novembre de 17:30h-19:30h Escape room Escapa al Patriarcat

Desembre: Nadal no consumista:
○

Dimarts 3 de desembre 17:30h-19:30h Passi del documental Comprar, Tirar, Comprar+
debat amb els joves

○

Dimarts 17 de desembre 17:30h-19:30h Rol playing Vine a la Botiga de La Fontana; joc en
viu de l'experiència consumista en les dates de nadal i les emocions que es generen.
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Indicadors Trobem-nos
●

Nombre activitats programades: 17

●

Nombre de partcicpants en les activitats: 60

●

Nombre de tipologies tractades: 10

4.2. Tallers
Descripció de l’acció:
Programació trimestral i durant els períodes de vacances de tallers adreçats a les persones joves de
12 a 29 anys que siguin del seu interès i de temàtica variada.

Objectius:
●

Donar resposta a les demandes i inquietuds de les persones joves, tot oferint una oferta
variada d'activitats formatives que afavoreixin l'ús del temps lliure amb creativitat.

●

Afavorir la relació entre les persones participants i implicar-les en el funcionament dels
tallers.

●

Que pugui ser un recurs d'intercanvi de projectes amb entitats a canvi d'altres prestacions o
serveis que aquestes realitzin a l'equipament.

●

Assegurar els recursos i infraestructures necessàries per a realitzar els tallers amb bona
qualitat.

●

Realitzar un seguiment d'avaluació tant de les persones que imparteixen els tallers com dels
coneixements o habilitats que s'obtenen.

Execució:
●

Programació de tallers trimestrals i en períodes de vacances per a joves de 12 a 29 anys

●

A l'hora de buscar la persona que realitzarà el taller es prioritzarà, en la mesura del possible,
que siguin realitzades per persones d'entitats o col·lectius.

●

Els horaris dels tallers s'adaptaran en funció a la població a qui vagi adreçat, els de joves de
12 a 17 anys es faran més a primera hora de la tarda i per joves de 18 a 29 anys més cap al
vespre.

●

Trimestralment es duran a terme mostres de tallers per a donar a conèixer el treball que
s'ha dut a terme, potenciar la relació i coneixença entre els participants dels diferents tallers,
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generar un sentiment de pertinença envers l'equipament i fent d'aparador per a possibles
nous usuaris i usuàries.
La programació de tallers a l'Espai Jove La Fontana es divideix en quatre períodes: tallers d'hivern,
de primavera, d'estiu i de tardor. Els d'estiu són de format intensiu i només destinats a joves de 12 a
17 anys, mentre que els altres són tallers trimestrals i es programen en tres franges d'edat: 12 a 17
anys, 18 a 29 i 12 a 29. Els tallers destinats a joves de 18 a 29 anys es programen horari de vespres i
els de 12 a 17 anys més en horari de tarda, ja que això permet una millor conciliació familiar.

A la programació de tallers d'hivern es van programar tretze tallers, dels quals van tirar endavant
un total d'onze. Pel que fa a la franja de 12 a 17 anys: Guitarra I, Guitarra II, Còmic manga i Danses
urbanes; per a la franja de 18 a 29: Guitarra, Il·lustració, Dansa Afrofusió, Ioga, Ukelele i Dansa
contemporània. Per últim, el taller de K-pop per a la franja de 12 a 29 anys. Aquest últim, programat
conjuntament amb l'associació de cultura koreana Han'A.
La programació dels tallers de primavera va ser la mateixa que a l'hivern, però no van rebre prou
inscripcions els tallers d'Ukelele i Il·lustració.
Durant l'estiu es van programar quatre tallers de format intensiu (quatre dies consecutius cada taller)
i en horari de matins: Cuina CrudiVegana, Autodefensa, Disseny i il·lustració de super heroïnes i
Robòtica. Aquests tallers només eren destinats a públic jove de 12 a 17 anys.
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A final de curs es va programar una mostra de tallers a la plaça de darrere de l'Espai Jove La Fontana
per a fomentar la coneixença entre els participants dels diferents tallers i presentar els coneixements
adquirits durant el curs. Aquesta és una manera de generar pertinença a les joves envers
l'equipament i d'atraure noves usuàries als tallers. En aquesta mostra de tallers hi van participar els
tallers de guitarra (de 12 a 17 anys), el de danses urbanes, el de K-Pop i el de Còmic manga.
Iniciant el curs 2019 - 2020, es va elaborar una proposta de tallers sòlida i amb una campanya de
difusió forta per tal d'intentar consolidar els tallers durant tot el curs. Els tallers programats van ser:
Guitarra I, Guitarra II, Autodefensa, Art urbà - Stencil, Danses urbanes (Hip-Hop) i Còmic manga
per a joves de 12 a 17 anys; Guitarra, Dansa Exploració, Il·lustració, Teatre Fòrum i Interculturalitat,
Dansa Contemporània i Ioga per a joves de 18 a 29 anys; i K-Pop per a joves de 12 a 29 anys. Tots els
tallers programats van tirar endavant, amb especial èxit per al taller de Teatre Fòrum programat
conjuntament amb la Cooperativa Cúrcuma.
Indicadors Tallers
1r trimestre
Tallers programats

Tallers realitzats

Joves de 12 a 17 anys

6

4

Joves de 18 a 29 anys

6

4

Joves de 12 a 29 anys

1

1

Total

13

9

Tallers organitzats
per entitats

1

2n trimestre
Tallers programats

Tallers realitzats

Joves de 12 a 17 anys

6

4

Joves de 18 a 29 anys

6

4

Joves de 12 a 29 anys

1

1

Tallers organitzats
per entitats
1
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Total

13

9

3r trimestre (estiu)
Tallers programats

Tallers realitzats

Tallers organitzats
per entitats

4

1

0

Tallers programats

Tallers realitzats

Tallers organitzats
per entitats

Joves de 12 a 17 anys

6

6

Joves de 18 a 29 anys

6

6

Joves de 12 a 29 anys

1

1

Total

13

13

Joves de 12 a 17 anys

4t trimestre

1

4.3. Calendari singular
Descripció de l’acció:
Projecte transversal que pretén treballar des d'una perspectiva crítica i transformadora dates del
calendari mundial així com visibilitzar aquelles temàtiques i dates d'especial interès juvenil i social.

Objectius:
●

Commemorar les dates que considerem rellevants en el calendari mundial així com aquelles
que considerem importants a visibilitzar des d'una perspectiva crítica.

●

Participar del Calendari singular amb altres serveis ubicats a l'equipament.

●

Augmentar la participació d'entitats i col·lectius en el desenvolupament del projecte.

●

Posar en contacte i relacionar les entitats i col·lectius per crear sinergies dintre del projecte.

●

Desenvolupar el model de cicle quant a programació del Calendari singular.

●

Treballar transversalment els diferents àmbits d'actuació del CJB.

Execució:
●

Programació d'activitats de diferents formats i tipologia, tenint en compte una perspectiva
crítica.

●

Treball en xarxa amb altres serveis de l'equipament: CBJ, CRAJ, PIJ Gràcia, ATE i Punt JIP.
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●

Foment de la participació d'entitats/col·lectius del projecte, convidant-les a desenvolupar
conjuntament el projecte.

●

Establiment de vincles entre entitats, col·lectius, artistes i joves interessades en les
temàtiques a treballar.

●

Posada d'especial èmfasi en el treball de projectes que tinguin relació amb els eixos de treball
del CJB.

Aquest 2019 s'han organitzat diferents activitats amb la voluntat de conscienciar sobre diferents
temàtiques d'interès social i juvenil. Algunes han estat en format cicle, englobant diferents accions i
activitats, i altres han estat dates puntuals. La suma dels actes és de 18 activitats.
La majoria d'aquestes s'han coordinat amb diferents serveis de la casa, com el Punt infoJOVE Gràcia
o l'Aquí t’escoltem. També una part d'aquestes activitats s'ha coorganitzat amb entitats del Districte.
La part restant s'ha fet amb entitats de Barcelona.
A continuació es pot trobar la totalitat de les activitats realitzades:
●

Cicle 8-M (del 25 febrer al 10 de març)
○

Exposició "Alliberem els nostres cossos" Il·lustracions per l'alliberació del propi cos, a
càrrec de Marina Ventura i Marina Buxó.

○

Taller "Nous feminismes amb lego" Explora i (de) construeix diferents models de
feminisme.

○

Escapa del patriarcat! Escape room feminista.

○

Micro teatre: "Filles de l'alba" La materinitat com a desig o obligació a màrtir del
"Mecanoscrit del segon origen. Cia. DramatiKs.
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○

Micro teatre: "Interrail" Cia. Les candidates Mirem el món laboral amb perspectiva
feminista amb motiu del dia internacional de les persones treballadores. Microteatre +
debat.

●

Dia per l'erradicació de la discriminació racial (29 de març)
○

Teatre més col·loqui: "No es pais para negras" Jornada de reflexió contra el racisme i les
seves formes. Treball en base a l'obra i posterior debat amb les participants.

●

Dia Internacional de la dansa (27 d'abril)
○

Matí masterclass amb mestres professionals de dansa contemporània i clàssica i a la
tarda exhibició amb diferents companyies de dansa.

●

Dia de l'Orgull Friki Dia de l'orgull friki (25 de maig)
○

Jornada amb diverses activitats; Torneig de FIFA, Marató de la Saga Rec Seria escape
room.

●

Setmana per a les persones refugiades (del 16 al 26 de juny)
○

Teatre-cabaret feminista. Defensores dels drets humans a l'Amèrica llatina, organitzat
per Entrepobles.

○

Projecció: "Camins dels refugiats" Entrevistes a Xavier Melloni i a persones refugiades a
Barcelona, fotografies viscudes de Fernando García-Arévalo, els dibuixos silents de
Carme Solé Vendrell i les reflexions serenes de Raimon Panikkar, amb la veu abraçada
d'Abel Folk. També les músiques bressolades d'Arianna Savall, Paris Project, Francesc
Marimon, Cris Juanico i Manu Guix ens hi acompanyen. Associació Textura de cultura.

○

Joc de taula "Fronteres Invisibles" Recurs creat per donar a conèixer la crisi humanitària
de les persones refugiades.

○

Teatre: "Shana, el país de les meravelles" Obra de teatre i dansa inspirada en "Alícia al
país de les meravelles" però amb una adolescent siriana refugiada com a protagonista.
Associació veïnal Vila de Gràcia i Barri Obert amb els alumnes de batxillerat escènic de
l’INS Ramon Berenguer IV, de Santa Coloma de Gramenet.

○

Exposició: "Obre els ulls" L'exposició «Obre els ulls» recull diferents situacions
quotidianes viscudes per persones diverses. Les diferències entre les experiències de
cada personatge mostren les diferents cares de la discriminació racista i les seves
conseqüències a la vida diària de les persones.

●

Jornada per la reducció dels Desastres Naturals (10 d'octubre).
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○

Juntament amb la col·laboració amb FICMA, ens adherim al cicle de cinema ambiental
i ho acollim en una jornada on vam passar tres curts:

○

Mni Wicom: "Water is life" Miguel Antonio Genz i Jermias Galante, EEUU, 2018.

○

"El Hada de Cleta"- Gerardo Medina, Equador 2016.

○

"SkyFall" - Albert E Garcia, ESP, 2019.

○

Així, un cop passades les projeccions vam realitzar un debat amb les persones
participants al voltant d'aquestes temàtiques.

●

Cicle 25-N Contra la violència masclista ( del 12 al 26 de novembre).
○

Urbanisme feminista: taller participatiu dins del cicle sobre habitatge, joventut i
precarietat a Barcelona. Amb el col·lectiu Punt 6, ESFA i CJB.

○

Estenedor feminista: taller d’estampació de samarretes i exposició participativa a la
plaça.

○

Cabaret feminista: mostra de teatre del taller de creació "Defensores dels drets humans
a l'Amèrica Llatina" amb Entre Pobles, ODESC i EJLF.

○

Escapa del patriarcat: escape room feminista per aprendre referents i escapar del sistema
patriarcal amb l’Aquí t'escoltem.

Així doncs amb la finalitat de treballar la vinculació del Calendari singular amb les línies del CJB,
hem intentat donar-hi una relació propera, però encara queda camí per recórrer. Al 2020 però volem
fer una previsió anual de les dates per poder-hi dedicar més esforços a vehicular la relació i
programar amb més antelació.
Indicadors Calendari singular
●

Nombre d'activitats programades: 18

●

Nombre d'activitats conjuntes programades amb altres serveis ubicats a l'equipament: 4

●

Nombre d'entitats i col·lectius organitzadors de les activitats: 15

●

Nombre de participants en les activitats: 350
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4.4. Espai d'estudi i treball
Descripció de l’acció:
L'Espai de trobada disposa de taules que les persones joves poden utilitzar en l'horari d'obertura de
l'equipament per fer deures, treballs en grup o estudiar.

Objectius:
●

Cobrir la necessitat de les persones joves de tenir un espai d'estudi relaxa't i distès.

●

Afavorir la necessitat de comunicar-se i ajudar-se en la disciplina acadèmica compartida.

Execució:
●

Habilitació de taules a l'Espai de trobada a on poder treballar en grup i que els joves puguin
comentar i resoldre els seus problemes entre elles i ells.

L'Espai de trobada té la voluntat de ser un punt neuràlgic per a joves on puguin relacionar-se, ferne el seu ús d'oci i temps de lleure de forma autogestionada, participar de les activitats programades
des del centre dins el mateix, o ve per venir a estudiar en un espai no silenciós però respectuós amb
els altres.

A causa de la necessitat en èpoques puntuals d'exàmens i treballs en grup, les taules tant del PIJ com
de l'Espai de trobada, se cedeixen als joves per a l'estudi i el treball en equip la major part dels dies,
exceptuant-ne els dies d'activitat, que només poden fer servir l'espai del PIJ. En comparació amb l'any
passat, hi ha hagut una millora notable de la definició de l'espai com a espai d'oci i no de
mercantilització d'alguns joves realitzant les seves classes particulars dins el mateix. Considerem
que el nostre propòsit com a Espai Jove és atendre les necessitats d'aquests, però no la de
mercantilitzar-ne l'espai i el seu ús.
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Indicadors Espai d'estudi i treball
●

Nombre de joves: 230

4.5. Oci esportiu
Descripció de l’acció:
Promoció i programació de campionats de diferents modalitats esportives com serien el ping-pong,
futbolí, etc.

Objectius:
●

Organitzar diferents campionats a l'Espai de trobada: ping-pong, futbolí, etc.

●

Promoure actituds i relacions saludables.

●

Facilitar espais per a la pràctica del ping-pong, dards, slackline, etc.

●

Facilitar la pràctica d'esports minoritaris: freestyle football, dapo, skate, etc.

Execució:
●

Organització d'un campionat trimestral de ping-pong.

●

Facilitació d'espais a aquelles iniciatives juvenils vinculades a pràctiques esportives
minoritàries perquè puguin desenvolupar les seves activitats.

●

Promoció de l'organització de les persones joves per a la realització de campionats i trobades
vinculades a la pràctica d'esports minoritaris.

●

Programació de torneigs de voleibol, malabars, slackline i altres com a activitats puntuals.

Es continua amb la participació de les persones joves de forma espontània i autogestionada utilitzant
el ping-pong i el futbolí. El material es facilita des de l'Espai de trobada i es retorna en el mateix
espai.
Cal remarcar l'organització d'un torneig de ping-pong, amb El Club Ariel on valorem positivament
organitzar activitats conjuntament amb entitats del Districte per unificar forces i atraure joves a ferne ús de l'espai. La participació, majoritàriament joves del club Ariel, ha estat suficient per realitzar
el torneig. S'ha valorat amb el Club Ariel la possibilitat de muntar un altre torneig de ping-pong a
l'Auditori comptant amb la participació i implicació d'altres Clubs esportius.
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Durant aquest trimestre s'ha continuat facilitant l'ús del ping-pong i el futbolí de forma espontània,
a més des del mes d’octubre s’ha tornat a possibilitar l'ús del futbolí durant tota la setmana.
Conjuntament amb els Fontana fridays s'ha organitzat un torneig de ping-pong autogestionat a la
plaça, on van participar-hi algunes persones joves i les persones usuàries d'ASPASIM que molts
divendres fan ús de les instal·lacions. També es va realitzar un entrenament de slackline a la plaça
el qual va tenir bastanta participació d'un centre obert i d'altres participants a través de la difusió
del Punt JIP.
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A més també s'ha acollit el campionat de l'Asociacion Española de Yo-yó i el Campeonat de Kendama:
ESKO 2019 - Espanya Kendama Open a través de la cessió d'espais de La Fontana per tal de donar
suport i promoció d'aquestes pràctiques esportives.
Indicadors Oci esportiu
●

●

●

Ping-Pong:
○

Usos: 150

○

Persones: 315

○

Tornejos organitzats: 3

○

Participants en els tornejos: 22

Futbolí:
○

Usos: 74

○

Persones: 96

○

Tornejos organitzats: 2

○

Participants en els tornejos: 12

Altres:
○

Tornejos organitzats: 4

○

Participants en els tornejos: 42

4.6. Fontana lúdica
Descripció de l’acció:
Projecte que pretén oferir a la població jove activitats i espais d'oci fora dels estàndards de consum
habituals, per tal de potenciar costums de lleure més saludables.

Objectius:
●

Promoure i oferir facilitats pel que fa a l'accés, la creació i el consum cultural i d'oci a
activitats vinculades a l'oci alternatiu.

●

Donar suport i reconeixement d'entitats de cultura dispersa i oci alternatiu.

Execució:
●

Programació de l'escape room de La Fontana.

●

Programació del Fontana by Night.
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●

Accés a jocs de taula a l'Espai de trobada i programació d'activitats vinculades a aquesta
temàtica.

●

Programació de campionats de videojocs.

El programa de Fontana Lúdica és un projecte de promoció de l'oci alternatiu entre les persones
joves. Aquest projecte pretén oferir espais d'oci alternatius als estàndards de consum habituals i així
potenciar hàbits de lleure més saludables.
Les línies d'acció són augmentar l'oferta d'activitats d'oci alternatiu i oferir facilitats i reconeixement
a entitats dedicades a aquest àmbit.
Indicadors Fontana lúdica
●

Nombre total d'activitats dins el programa d'Univers alternatiu: 24

●

Nombre total de persones participants en les activitats del Programa d'Univers alternatiu:
419

4.6.1. Escape room
Descripció de l’acció:
Escape room per a les persones joves que vulguin aventurar-se a una habitació on hauran d'escapar
a través del treball en equip i la lògica. La participació a l'activitat permet conèixer les activitats i
projectes de l'equipament.

Objectius:
●

Oferir espais i activitats d'oci alternatiu.

●

Fomentar el treball en equip, la coneixença entra les participants.

●

Iniciar a les persones joves en aquesta tipologia d'oci i jocs d'escapament.

●

Conèixer les activitats i projectes que es realitzen a l'equipament d'una forma lúdica.

Execució:
●

Preparació i dinamització de l'escape room.

●

Introducció de proves relacionades amb les activitats que es realitzen a l'equipament.

DINAMITZACIÓ JUVENIL I ACCIÓ SOCIOCULTURAL
Durant el 2019 s'han dissenyat quatre escape rooms diferents: al gener, el Fontana escape, la missió
del qual és escapar d'una sala jugant amb pistes relacionades amb l'equipament i les activitats que
s'hi duen a terme.

Al març, conjuntament amb l'Aquí t’escoltem, se'n van programar dos: Escapa del Patriarcat i el
Serial Escape. Ambdues activitats volien aprofundir també en el treball de les emocions, en un cas a
través de sèries de televisió per a públic jove de 12 a 17 anys, i en l'altre a través del feminisme.
Al novembre, arran de la Trobada d'Instituts, es va programar un escape room sobre l'equipament
però modificat per a poder acollir més assistents a cada torn.
Escapa del Patriarcat ha estat programat dues vegades més a banda de la seva inauguració al març.
Indicadors Escape room
●

Nombre d'escape rooms organitzats: 6

●

Nombre d'usos: 16

●

Nombre de persones que han participat en l'activitat: 86
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4.6.2. Fontana by night
Descripció de l’acció:
Jornada d'oci alternatiu on es poden trobar una gran diversitat de propostes que van des de jocs de
taula, jocs de rol, videojocs, xerrades. Projecte que suma diferents entitats d'oci alternatiu, el GT
d'Univers alternatiu i l'equip de dinamització de La Fontana.

Objectius:
●

Realitzar una jornada d’activitats vinculada a l'oci alternatiu.

●

Facilitar espais a entitats vinculades a l'oci alternatiu per a la realització de les seves
activitats.

●

Esdevenir un espai de referència per a la realització d’activitats vinculades a l'oci alternatiu.

Execució:
●

Organització conjuntament amb el GT d'Univers alternatiu les trobades de Fontana by night.

El 20 de juliol de 2019 va tenir lloc la quarta edició del Fontana by night, un projecte d'oci alternatiu
del Consell de la Joventut de Barcelona que es realitza a l'Espai Jove La Fontana. Aquell dia, tot
l'edifici s'ocupa d'activitats com jocs de taula, jocs de rol i programació d'activitats relacionades amb
la cultura fan.
Un total de 7 entitats amb 100 persones voluntàries van aconseguir mobilitzar 300 assistents al llarg
de tota la tarda i nit. Des de l'equip de dinamització de l'Espai Jove La Fontana, a banda de
proporcionar suport tècnic en el procés de preparació de la jornada, el mateix dia de l'esdeveniment
es va habilitar un espai amb jocs de taula, la PlayStation 4 i la Wii per a ús lliure de les usuàries.
Indicadors Fontana by night
●

Nombre de trobades organitzades: 1

●

Nombre de participants: 300

●

Nombre d'activitats organitzades dins les trobades: 1

DINAMITZACIÓ JUVENIL I ACCIÓ SOCIOCULTURAL

4.6.3. Jocs de taula
Descripció de l’acció:
Foment de l'ús dels jocs de taula a través de la facilitació de l'ús de Jocs de taula a l'Espai de trobada,
juntament amb una dinamització adequada per promoure un comportament responsable i saludable
i l'organització de tornejos per a donar-los a conèixer.

Objectius:
●

Fomentar la utilització dels jocs de taula que té l'equipament.

●

Dinamitzar trobades i espais d'intercanvi de jocs de taula.

Execució:
●

Programació de partides dels jocs de taula a l'Espai de trobada (Fontana fridays i diumenges).

●

Foment l'ús espontani dels jocs de taula.

●

Acollida de propostes d'entitats i col·lectius que desenvolupen activitats i projectes entorn
aquesta temàtica.

S'ha programat diverses activitats amb jocs de taula en el context dels Fontana fridays, on es treuen
els jocs a l'Espai de trobada i a la plaça. L'assistència ha estat nul·la tanmateix. De cara al Calendari
singular, el dia de l'Orgull Friki es va fer promoció tant dels jocs de taula com dels videojocs a l'Espai
de trobada. L'assistència en aquest cas va ser més alta. L'ús que més es fa dels jocs de taula però,
continua essent més de caràcter espontani que en resposta a activitats programades. Encara que es
va explicant al públic la disposició del material rarament s'aconsegueix nou públic sinó que acostuma
a ser un públic fidel i estable.
Pel que fa a l'acollida de propostes d'entitats i col·lectius especialitzats en aquest àmbit, la principal
és el Fontana by night, van venir uns 300 participants. Cal reforçar la dinamització de l'Espai Jove
La Fontana per tal de crear vincles amb les entitats i associacions que hi participen.
Durant aquest trimestre s'ha continuat fomentant l'ús de jocs de taula programant un diumenge al
mes, la participació ha estat bastant nul·la, encara que s'utilitzin diferents espais de difusió.
●

10 de novembre: Torneig de Bang

●

15 de Desembre: Codigo Secreto
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L’ús dels jocs de taula continua sent espontani. S'ha contactat amb Stronhold per proposa'ls-hi
dinamitzar alguns dels diumenges de jocs de taula, però estan duent a terme el seu projecte i no
tenen disponibilitat.
Indicadors Jocs de taula
●

Nombre de partides organitzades: 6

●

Nombre d'usos dels jocs de taula fora de les activitats organitzades: 40

●

Nombre de persones usuàries dels jocs de taula fora de les activitats organitzades: 95

●

Nombre d'activitats acollides vinculades a aquesta temàtica: 1

4.6.4. Videojocs
Descripció de l’acció:
Facilitació de l'ús de la Wii i la PlayStation a l'Espai de trobada, juntament amb una dinamització
adequada per promoure un comportament responsable i saludable i l'organització de tornejos de
jocs d'aquestes 2 consoles o d'altres jocs de mòbil.

Objectius:
●

Fomentar la utilització d'aquest recurs entre les persones joves d'una forma saludable i
respectuosa.

●

Dinamitzar trobades i campionats de jocs de la Wii, PlayStation i altres jocs de mòbil.

●

Vetllar perquè la tipologia de jocs que s'ofereixin vagin destinats a diferents tipus de públic.

Execució:
●

Creació d'una lliga regular de FIFA 2019 els dissabtes a la tarda.

●

Utilització d'altres jocs de la consola en el marc dels Fontana fridays.

●

Programació de trobades i campionats de jocs de la Wii, PlayStation i altres jocs de mòbil.

S'ha intentat fomentar l'ús d'aquest tipus d'oci a través de la creació d'una lliga del FIFA 19, el qual
s'ha adquirit a petició i demanda de les persones usuàries més estables, però no ha tingut massa èxit.
Encara que s'ha reproduït el model de difusió i comunicació de l'esdeveniment i utilitzat la llista de
contactes que varen participar en la primera lliga, la resposta ha estat de 4 participants, així que s'ha
anul·lat la lliga. No s'ha adquirit cap altre videojoc, ja que la demanda de la PlayStation ha baixat de
cara a les vacances i no s'han pronunciat altres demandes més enllà del FIFA 19.

DINAMITZACIÓ JUVENIL I ACCIÓ SOCIOCULTURAL
S'ha realitzat un torneig de Brawl Stars, nou joc de plataforma mòbil que es troba de moda. La
participació ha estat suficient per a la realització d'un petit torneig i el feedback dels joves ha estat
positiu.
S'ha continuat realitzant tornejos de FIFA els dissabtes sense massa èxit només 2 participants. En
general no hi ha molt d'ús de la PlayStation, tret d'alguns joves, que fan ús esporàdic.
●

21 de Setembre: Torneig de FIFA

●

2 de Novembre: Segon Torneig de FIFA

Al final de l’any s’ha fet una millora del projector de l’Espai de trobada entre altres, per oferir un
millor servei a les persones joves que volen utilitzar la PlayStation.
Indicadors Videojocs
●

Nombre de lligues organitzades: 3

●

Nombre de participants en les lligues: 13

●

Nombre d'usos de la Wii i la PlayStation: 64

●

Nombre de trobades i campionats de jocs de la Wii, PlayStation i altres jocs de mòbil
organitzats: 7

●

Nombre de persones participants en les trobades i campionats de jocs de la Wii,
PlayStation i altres jocs de mòbil organitzats: 15
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5. TREBALL COMUNITARI
5.1. La plaça com a espai de convivència
Descripció de l’acció:
Plaça pública ubicada darrere de l'equipament, que esdevé una porta d'entrada de l'equipament i un
espai més de l'acció socioeducativa que realitza La Fontana.

Objectius:
●

Treballar perquè la plaça esdevingui un espai de convivència on tots els col·lectius usuaris
en puguin fer ús.

●

Treballar conjuntament amb els diferents agents que tenen relació amb la plaça per millorarne els usos.

●

Treballar amb les persones joves que fan ús de la plaça per tal de vincular-los amb els
projectes i serveis de l'equipament i així, donar resposta a les seves necessitats.

Execució:
●

Trasllat i organització de part de la programació de l'equipament a la plaça d'abril a octubre.

●

Organització d'activitats en aquest espai amb altres ens del territori (jams, cinema a la fresca,
etc.).

●

Desenvolupament del projecte La plaça com a galeria d'art.

●

Participació en la Taula de treball de la plaça del carrer Sta. Rosa.

●

Realització de reunions de treball amb els agents implicats en la plaça.

●

Treball amb les persones joves que fan ús de la plaça per tal de vincular-los amb els projectes
i serveis de l'equipament i així, donar resposta a les seves necessitats.

Aquesta línia de treball ha començat a traçar algunes accions al llarg del 2019, i la valoració és
positiva pel que fa a la mirada sobre la plaça. Així i tot, de cara a l’any 2020 volem reforçar i seguir
aposant per treballar en aquesta direcció. En aquest sentit, aquest any han sorgit diverses iniciatives,
les que podem catalogar com a accions de promoció de convivència a l'espai han estat específicament
dues, ambdós amb finalitat artística.

TREBALL COMUNITARI
Una de gran format amb un mural comunitari a la plaça del carrer Santa Rosa al mes de febrer i el
mural del corner de la plaça, de l'Aquí t'escoltem, al mes de juliol.

Indicadors La plaça com a espai de convivència
●

Nombre total d'activitats dins el Programa La plaça com a espai de convivència: 40

●

Nombre total de persones participants en les activitats del Programa La plaça com a espai
de convivència: 327

●

Nombre de vinculacions fetes dels joves de la plaça amb els projectes i serveis de
l'equipament: 18
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5.1.1. La plaça com a galeria d'art
Descripció de l’acció:
Projecte per a la modificació de l'aparença de la plaça del carrer Sta. Rosa que vol impulsar la creació
d'un grup d'artistes que desenvolupin projectes d'art urbà en aquest espai, posant un especial èmfasi
en aquelles dones joves artistes del Districte de Gràcia.

Objectius:
●

Treballar perquè la plaça esdevingui un espai de convivència.

●

Treballar conjuntament amb els diferents agents que tenen relació amb la plaça per millorarne l'aparença.

●

Fer de la plaça un espai de mostra de la creació en l'àmbit de l'art urbà de les persones joves,
en especial les dones.

Execució:
●

Creació d'un mural comunitari a la balla de l'Escola Bressol Sant Medir conjuntament amb
les famílies de l'Escola.

●

Impuls d'un grup motor de noies per a la creació de projectes d'art urbà en diferents espais
de la plaça.

●

Facilitació de processos en què altres agents del territori puguin participar del procés de
transformació de la plaça.

●

Creació d'un espai d'exposicions a la sortida d'emergència de l'Auditori de l'equipament de
cara a la plaça.

La plaça com a galeria d'art és una de les línies que treballem des de l’equipament per tal de
transformar i renovar la plaça a través de l'expressió artística.
El febrer de 2019 es va realitzar el primer projecte comunitari treballant amb l'artista d'art mural
ErbMon, algunes joves de l'equipament, l'Escola Bressol Municipal Sant Medir, l’Associació de
Famílies de l’Escola Bressol Municipal Sant Medir, els Educadors A Partir del Carrer, el Servei de
Gestió de Conflictes, els veïns i veïnes, les entitats i col·lectius usuaris de l'equipament i l’equipament
per fomentar l'ús compartit de la plaça, millorar-ne l’aspecte físic i gaudir així d'un espai amb
sentiment col·lectiu i respectuós per a tothom.

TREBALL COMUNITARI
La valoració de l’activitat va ser positiva tot i que va mancar la falta de participació de les persones
joves vinculades a la plaça.

La segona acció que es va dur a terme a la plaça i dins la mateixa línia es va dirigir des del servei
Aquí t'escoltem, vinculat a l'equipament. Aquest projecte es va consolidar amb la finalització d'un
mural al corner de la plaça amb joves d'entre 12 i 20 anys, dins un taller d'estiu de 4 dies de juliol
en horari de tardes de 17.30-19.30 h. Aquest taller es realitzava per tal de crear un espai juvenil de
mostra i creació artística i facilitar l'espai a l'expressió artística dels joves, connectada a les seves
experiències de vida i emocions. L'espai va ser acompanyat per l'educadora de l'ATE i un tallerista
artista en el món de l'art urbà.
Durant l’últim trimestre de l’any s'han realitzat quatre accions diferents:
●

25 d'Octubre: Jam a la Plaça, Repensem l'espai públic, aquesta acció tenia per objectiu tornar
a presentar el projecte i donar la possibilitat a joves de repensar quin és l'ús i com són els

79

80

Memòria Espai Jove La Fontana 2019
espais públics mitjançant l'art. Aquesta activitat va tenir bona participació per part de Centres
oberts i altres joves que van rebre informació a través del punt JIP.
●

5 de Novembre: Comerç al Carrer, vam realitzar un mural a les estructures, vinculant el
projecte amb l'activitat del comerç al carrer. Aquest va ser realitzat per alumnes de Belles
Arts, amb els que mantenim el contacte des de l'exposició col·lectiva del Juliol.

●

25 de Novembre: Estenedor Feminista, tot i el mal temps, van venir diferents joves a
participar del taller de serigrafia a l'Espai de Trobada, vam fer difusió específica a la taula de
dones i a l'Assemblea Feminista de Gràcia, però no van col·laborar.

●

21 de Desembre: Mostr'art a la plaça. Anul·lada per falta de participació, caldrà revisar els
tempos per tal que pugui dur-se a terme en un altre moment.
Indicadors La plaça com a galeria d'art

●

Nombre de projectes d'art urbà realitzats a la plaça: 4

●

Nombre de participants en els projectes realitzats: 40

●

Nombre de col·lectius participants en les accions de transformació de l'espai: 8

5.1.2. Activitats a la plaça
Descripció de l’acció:
Trasllat i organització de part de la programació de l'equipament a la plaça d'abril a octubre.

Objectius:
●

Treballar perquè la plaça esdevingui un espai de convivència on tots els col·lectius usuaris
en puguin fer ús.

●

Fer de la plaça un espai més de la intervenció socioeducativa de l'equipament.

Execució:
●

Trasllat i organització de part de la programació de l'equipament a la plaça d'abril a octubre.

●

Organització d'activitats en aquest espai amb altres ens del territori (jams, cinema a la fresca,
etc.).

Amb la finalitat de canviar els usos de la plaça i aprofitant la plaça com un espai d'oportunitats i
visibilitat, quan arriben els mesos més calorosos comencem a traslladar les activitats a la plaça. És

TREBALL COMUNITARI
una bona forma de donar-nos a conèixer, canviar les dinàmiques de l'espai i poder posicionar-nos
com la cultura al carrer, oberta i disponible per a totes les persones.
Al llarg del període s’han programat les següents activitats:
●

●

Abril:
○

5 d'abril: Fontana fridays Jocs i emocions.

○

6 d'abril: Celebració dels 10 anys de La Fontana.

○

12 d'abril: Fontana fridays Xapes feministes i més...

○

26 d'abril: Slack-line i malabars a la plaça

Maig:
○

3 de maig: Fontana fridays: Torneig de ping-pong autogestionat

○

10 de maig: Fontana fridays: Estampació de Samarretes

○

17 de maig: Jocs de Taula a la plaça

○

24 de maig: Trobem-nos I tu de què ets freak? got talent freak

○

24 de maig: AFEV Catalunya acompany'ART

○

31 de maig: Jam session La Fontana
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●

●

Juny:
○

4 de juny: Trobem-nos: Parlem Clar

○

7 de juny: Fontana fridays: Torneig de Brawl Stars

○

14 de juny: PIJ a la fresca i malabars

Juliol:
○

18 de juliol: Trobem-nos: Sex game LGTBIQ

○

28 de juny: Fontana fridays: Torneig Ping-Pong amb el Club Ariel

○

5 de juliol: Fontana fridays Màster Chef

TREBALL COMUNITARI

●

○

12 de Juliol: Jocs de taula a la plaça

○

19 de Juliol: PIJ a la fresca i malabars

○

Del 27 de juny al 11 de Juliol: Cicle de cantautores

Setembre
○

Del 12 al 26 de setembre: Cicle de documentals frescos
Indicadors Activitats a la plaça

●

Nombre d'activitats programades a la plaça: 40

●

Nombre de persones participants en les activitats programades: 327

●

Nombre d'activitats organitzades conjuntament amb altres agents: 7

5.2. La Fontana surt al carrer
Descripció de l’acció:
Mostra de les activitats que es duen a terme a l'equipament durant les jornades de comerç al carrer
de Gran de Gràcia o en altres activitats d'interès del Districte.

Objectius:
●

Participar de les activitats del comerç al carrer de Gran de Gràcia dos cops l'any.

●

Fer ús i dinamitzar l'activitat a l'espai públic.

●

Donar a conèixer les activitats i tallers de l'equipament.

Execució:
●

Organització d'una mostra de les activitats de l'equipament durant les edicions del comerç
al carrer.

●

Facilitació d'informació de La Fontana i serveis de l'equipament.

●

Participació en altres activitats al carrer de Districte que puguin ser d'interès per
l'equipament.

Al llarg de l'any ens sumem a la iniciativa del barri per sortir fora de l'equipament amb motiu del
Comerç al carrer. En aquest sentit, aprofitem les dues dates de l'any per treure La Fontana a peu de
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carrer i donar-nos a conèixer, així com mostrar allò que fem. Ho intentem fer donant espais als
col·lectius que acollim, com pot ser Dapo, els joves de freestyle football, o altres col·lectius residents
a l'equipament.

Enguany hem participat de dues dates; el 4 de maig on vam presentar els grups participants del
catàleg del Districte Musical Jove de Gràcia amb diverses actuacions en directe i una molt bona
rebuda d'aquest en format de tarda, tant per les bandes participants com per l'assistència i el públic,
així com l'ambient generat.
Per altra banda, el 5 d'octubre vam repetir un format similar, en aquest cas portant un jove artista
de Gràcia "El Batalla". Aquesta actuació la vam acompanyar de la creació d'un painting de graffity de
la mà de les noies de "Beyes Arts".
Ambdues edicions van gaudir de molt bon ambient i els resultats van ser positius pel projecte i les
mateixes joves participants.
Indicadors La Fontana surt al carrer
●

Nombre d'activitats al carrer en les que s'ha participat 1

●

Nombre d'activitats organitzades per edició 3

●

Nombre de participants 80

TREBALL COMUNITARI

5.3. Gràcia Zona 0
Descripció de l’acció:
Activitat de Zombie survival al Districte de Gràcia, organitzada des dels diferents serveis de joventut
del Districte.

Objectius:
●

Proporcionar activitats d'oci alternatiu a joves.

●

Potenciar el treball en xarxa entre els diferents agents del territori dedicats a la joventut.

Execució:
●

Participació activa de l'organització i realització del projecte.

●

Creació d'una comissió organitzadora, de la qual en deriven diferents comissions de caràcter
més específic.

●

Organització d'acord amb la implicació del col·lectiu o individu en tres opcions diferents:
Comissió organitzadora, Col·laboració i Dia D.

●

Foment del treball en xarxa entre diferents agents del territori.

El projecte Gràcia Zona Zero neix de la voluntat de proposar activitats d’oci diferents a les que
s’ofereixen habitualment a les perosnes joves del Districte de Gràcia. Es tracta de la creació d’un joc
de rol en viu (anomenat popularment com a “Zombie Survival”) conjuntament entre tots els agents
de base associativa i/o que treballen per a la promoció de l’associacionisme juvenil al territori.
El projecte es va dirigir conjuntament des del Punt infoJOVE Gràcia, el Punt Jove Informa't i Participa
de Gràcia i l'Espai Jove La Fontana. Des d'aquests tres serveis de joventut del Districte de Gràcia es
va buscar la col·laboració d'entitats i col·lectius tant del mateix Districte, com de col·lectius dedicats
a l'oci alternatiu a escala de ciutat. Finalment, van col·laborar en l'activitat: Softcombat BCN, In Media
Revs, la Malèfica del Coll, l'AEiG Montnegre Josep Carner, el Casal de Joves del Coll, les treballadores
i membres del secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona i els i les educadores del servei A
Peu de Carrer de Gràcia Nord i Gràcia Sud, així com diverses persones tècniques del Districte de
Gràcia.
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L'activitat es va preparar al llarg de tot l’any 2019 i va tenir lloc el dissabte 9 de novembre al Parc
de la Creueta del Coll, des de les sis de la tarda fins a les onze de la nit. Amb un total de 190 inscrits,
va tenir molt bona rebuda entre els participants, dels quals molts provenien d'entitats del lleure
educatiu de Barcelona.
Les jugadores van ser distribuïdes en grups de 60 persones aproximadament, i subdividides en grups
de 10. D'aquesta manera, s'intentava assegurar la mobilitat de les jugadores i la participació en les
diverses proves de supervivència organitzades per les entitats col·laboradores, disposades al llarg de
tot el Parc de la Creueta, els seus voltants i el Casal de Joves del Coll. Al mateix Casal també hi va
tenir lloc una partida de rol de taula, que pretenia donar resposta a persones que volguessin
participar de l'activitat d'una forma diferent.
Les joves que participaven en el joc de rol en viu havien d'anar superant proves per tal d'aconseguir
elements que els ajudaven a avançar en el mateix joc. En cas de no superar les proves, o de ser
atrapats per un zombi, també es convertien en part de les hordes zombis, passant a atrapar altres

TREBALL COMUNITARI
jugadores. Els zombis inicials eren treballadores i persones voluntàries, que havien estat prèviament
maquillades per un equip professional.
Indicadors Gràcia Zona 0
●

Nombre de reunions realitzades per a l'organització del projecte: 35

●

Nombre de participants en les reunions: 35

●

Nombre de comissions creades: 3

●

Nombre de persones participants en les diferents comissions: 20

●

Nombre de col·lectius participants en l'organització de l'activitat: 3

●

Nombre de persones organitzadores el dia de l'activitat: 50

●

Nombre de persones assistents a l'activitat: 190

5.4. Gràcia riu
Descripció de l’acció:
"Gràcia Riu, Cicle d'humor als barris de Gràcia" és una proposta cultural organitzada pels
equipaments de cultura del Districte de Gràcia i que té com a objectiu treballar l'humor des de
diferents punts de vista, aglutinar les propostes culturals dels diferents equipaments de cultura de
Gràcia i fomentar la coneixença dels diferents equipaments lluny del centralisme històric de la Vila
de Gràcia.

Objectius:
●

Potenciar el vincle entre els equipaments culturals del Districte de Gràcia.

●

Donar suport en la creació artística juvenil en l'àmbit de l'humor.

Execució:
●

Participació activa en la planificació, execució i avaluació del Gràcia Riu.

●

Programació de propostes artístiques juvenils en l'àmbit de l'humor.

Un any més el Gràcia Riu ha estat un programa en l'àmbit de Districte organitzat pels diferents
equipaments que hi conviuen al mateix. Des de l'Espai Jove La Fontana, s'han organitzat 2 activitats:
L'obra de teatre SE VENDE de la companyia La Lleonera, en el que no varen faltar els somriures i
l'emoció de dues àvies que reivindiquen els seus drets i el Cling! – Micro teatres d’humor. Tot i això,
aquest últim per falta de participació va ser anul·lat.
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Indicadors Gràcia riu
●

Nombre d'activitats programades a l'equipament: 2

●

Nombre de participants en les activitats. 30

●

Nombre d'activitats programades dins del cicle:22

●

Nombre d'equipaments de cultura participants: 9

5.5. Jornades de sostenibilitat
Descripció de l’acció:
Projecte transversal que agrupa tots els serveis de La Fontana amb la finalitat de treballar per un dia
ple de propostes en format taller o activitat per oferir recursos i propostes en una línia de
sostenibilitat ambiental a les entitats i joves del Districte i Barcelona.

Objectius:
●

Dotar de recursos a les entitats per fer les seves pràctiques quotidianes sostenibles.

●

Crear un espai de xarxa i relació per un consum sostenible.

●

Potenciar pràctiques sostenibles entre el jovent de la ciutat.

●

Acollir propostes i recursos per millorar l'equipament en matèria de sostenibilitat.

Execució:
●

Realització de tallers per a entitats i persones entorn el triangle de la sostenibilitat (persones,
economia i ecologia).

●

Realització d'un dinar popular amb la Xarxa d'aliments i cooperatives de consum de Gràcia.

La segona edició de les Jornades de sostenibilitat va ser positiva. L'edició d'aquest curs va realitzarse el primer dissabte de juny. Enguany vam disposar al matí d'una xerrada: "Reptes de la joventut
per salvar el planeta" amb la participació d'Equip Terra (Escoltes catalans), Reduint Petjada (Esplac)
i Rebel·lió o Extinció. Seguidament es va fer una paella de reaprofitament. A la tarda, iniciàvem els
tallers. Aquest any es van fer tallers d'instruments reciclats, reparació de tendes de campanya,
compreses de tela, autoreparació de bicicles i d'aprendre a fer sabó. Finalment la jornada va acabar
amb la presentació de la guia "SOS campaments".
El dinar de reaprofitament es va dificultar una mica a última hora, la xarxa d'aliments finalment no
va poder col·laborar i vam haver d'anar contactant amb comerços i reciclant nosaltres mateixes.
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Valorem també que hem de seguir reformulant i adaptant la jornada a les necessitats de joves i
entitats, per tal de millorar la participació. En aquest sentit, caldrà revisar com encarem les futures
jornades i com encaixem les diferents propostes per tal de fer-les més visibles i atractives al llarg
del dia. També comentar que aquella mateixa data hi havia altres activitats per Gràcia, fet que va
dificultar també que se sumessin a les jornades. Així i tot, creiem que és una bona iniciativa i caldrà
seguir construint-la any rere any.
Indicadors Jornades de sostenibilitat
●

Nombre de participants en les jornades: 80

●

Nombre de tallers i activitats organitzades conjuntament amb entitats juvenils, entitats
del territori i pròpies: 7

●

Entitats participants en l'organització del dinar: 0

●

Nombre de participants en el dinar: 40

5.6. Jornades amb instituts del Districte
Descripció de l’acció:
Jornades dels serveis de joventut del Districte de Gràcia per a donar a conèixer al professorat i
alumnat dels centres educatius del Districte els diferents serveis de joventut del Districte.

Objectius:
●

Donar a conèixer als equips docents del Districte de Gràcia i al seu alumnat els serveis de
joventut que hi ha en el territori.

Execució:
●

Participació activa de l'organització i realització de les jornades.

●

Coordinació amb els serveis de joventut del Districte.

●

Realització de material conjunt que aglutini tota l'oferta dels diferents servei.

Durant l'any 2018 des de la Taula de serveis de joventut del Districte de Gràcia es va detectar la
necessitat de donar-nos a conèixer als centres educatius de secundària del Districte de forma
conjunta, ja que hi ha una alta dificultat per entrar en alguns centres i també de donar a entendre
el que treballa cadascun dels serveis que hi ha en el territori. En aquest sentit es va valorar organitzar
unes jornades conjuntament entre tots els serveis per tal de donar-nos a conèixer per l'any 2019.
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La jornada es va estructurar en dues parts: la primera de presentació de cada servei, en la que es va
passar un vídeo introductori i, a més, cada servei va fer una explicació de les seves activitats, projectes
i públic destinatari, i la segona de tastets pràctics, en què cada servei va oferir un petit taller per tal
que les joves poguessin saber quin tipus d'activitats realitzava cadascú. En el cas de l'Espai Jove La
Fontana, es va proposar un escape room que donava a conèixer projectes i propostes per a les
persones joves de l'equipament.
En un primer moment, la I Trobada entre Centres Educatius i Serveis Juvenils del Districte de Gràcia
s'havia de realitzar el 16 de maig, però va ser convocada una vaga de professorat, per la qual cosa va
ser posposada. La segona data proposada va ser el 17 d'octubre, però a última hora es va convocar
una vaga d'estudiants i també va ser posposada, ja que volíem preservar el dret a vaga de les joves.
Finalment, la jornada es va realitzar amb èxit el 21 de novembre, però la data definitiva va coincidir
amb exàmens del primer trimestre d'alguns centres, que no van poder-hi assistir. Malgrat tot,
finalment van participar-hi 8 centres, i un total de 135 persones (entre estudiants, professorat i
personal dels serveis de joventut).
Indicadors Jornades amb instituts del Districte
●

Nombre de reunions realitzades per a l'organització de les jornades: 13

●

Nombre de professorat assistent a les jornades: 13

●

Nombre d'alumnat assistent a les jornades: 122

●

Nombre de materials diferents realitzats: 9

●

Nombre d'agents participants en les jornades: 7

●

Nombre d'activitats organitzades dins les jornades: 7

5.7. Xarxes territorials
Descripció de l’acció:
Acció de treball entre els diferents agents del territori per a al creació de projectes conjunts,
compartir experiències i/o solucionar problemàtiques existents.

Objectius:
●

Participar activament en xarxes de treball en el territori.

●

Generar espais on compartir experiències i/o solucionar problemàtiques existents.

●

Generar projectes conjunts amb equipaments, serveis o col·lectius del territori.
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Execució:
●

Participació en la Taula de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia.

●

Participació en la Taula d'Equipaments de Cultura del Districte de Gràcia.

●

Participació en la Taula de treball de la plaça del carrer Sta. Rosa.

●

Participació en la Taula d'abordatge de les violències masclistes al Districte de Gràcia.

●

Participació en altres taules i grups de treball que es puguin crear al llarg de l'any d'interès
de l'equipament.

Durant aquest any l'equipament ha seguit participant en diferents espais de coordinació entre serveis
i/o entitats del Districte. Aquestes trobades tenen com a objectiu compartir projectes,
problemàtiques o programar conjuntament projectes.
A continuació fem un petit recull de les taules en les quals s'ha participat:
●

7 reunions de coordinació de la Taula de serveis de joventut del Districte de Gràcia, per
coordinar i informar de projectes entre el JIP, els APC (nord/sud), el PIJ Gràcia, el Casal de
Joves del Coll, l'Espai Jove La Sedeta, l'Aquí t'escoltem, la tècnica de joventut del Districte i
l'Espai Jove La Fontana. Aquest any s'han realitzat conjuntament els projectes Gràcia Zona 0
i la primera trobada de centres educatius de secundària de Gràcia.

●

6 reunions de coordinació de la Taula d'equipaments de cultura del Districte de Gràcia, per
coordinar i informar sobre les activitats que organitzen els diferents equipaments i impulsar
espais de treball i projectes conjunts. Aquest any s'ha dut a terme la tercera edició del
projecte Gràcia riu.

●

1 reunions de coordinació de la Taula de treball de la plaça del carrer Sta. Rosa. Aquesta taula
de nova creació, té com a objectiu treballar les problemàtiques de la plaça conjuntament
entre els diferents actors afectats (Escola Bressol Sant Medir, Mossos d'Esquadra, Tècnica de
joventut, Tècnica de prevenció, Serveis socials, PIJ Gràcia i Espai Jove La Fontana.

●

7 reunions de la Taula d'abordatge de les violències masclistes al Districte de Gràcia.

●

9 d'altres comissions i espais de treball conjunts. D'aquests, s'ha participat en la Comissió de
joventut del Districte, que després de molts anys s'ha tornat a programar, en la Comissió de
Cultura del Districte, en la Comissió de Sostenibilitat també del Districte, en un grup de
treball per a la diagnosi de la salut de les joves de Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot i en el
Grup motor de la Xarxa d'Espais Joves, del qual s'han fet 3 reunions i una trobada dels
equipaments juvenils de la ciutat.
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Indicadors Xarxes territorials
●

6 reunions de coordinació de la Taula d'equipaments de cultura del Districte de Gràcia,
per coordinar i informar sobre les activitats que organitzen els diferents equipaments i
impulsar espais de treball i projectes conjunts. Aquest any s'ha dut a terme la tercera
edició del projecte Gràcia riu.

●

1 reunions de coordinació de la Taula de treball de la plaça del carrer Sta. Rosa. Aquesta
taula de nova creació, té com a objectiu treballar les problemàtiques de la plaça
conjuntament entre els diferents actors afectats (Escola Bressol Sant Medir, Mossos
d'Esquadra, Tècnica de joventut, Tècnica de prevenció, Serveis socials, PIJ Gràcia i Espai
Jove La Fontana.

●

7 reunions de la Taula d'abordatge de les violències masclistes al Districte de Gràcia.

●

9 d'altres comissions i espais de treball conjunts. D'aquests, s'ha participat en la Comissió
de joventut del Districte, que després de molts anys s'ha tornat a programar, en la
Comissió de Cultura del Districte, en la Comissió de Sostenibilitat també del Districte, en
un grup de treball per a la diagnosi de la salut de les joves de Vila de Gràcia i Camp d'en
Grassot i en el Grup motor de la Xarxa d'Espais Joves, del qual s'han fet 3 reunions i una
trobada dels equipaments juvenils de la ciutat.

INFORMACIÓ I SUPORT

6. INFORMACIÓ I SUPORT
6.1. Servei d'atenció a la ciutadania
Descripció de l’acció:
Acció de treball vinculada a les tasques d'atenció a la ciutadania que accedeix al centre per preguntar
informació sobre les activitats que es duen a terme, serveis ubicats a l'equipament, cessió d'espais o
sobre altres serveis i equipaments del Districte de Gràcia.

Objectius:
●

Facilitar una informació completa i de qualitat sobre les activitats i els serveis que ofereix
l'equipament.

●

Indicar com accedir a altres serveis d'interès per a les persones joves del Districte.

●

Orientar el ciutadà en la seva recerca d'informació especialitzada.

Execució:
●

Oferta d'un servei d'informació i acollida al ciutadà durant tot l'horari d'obertura de
l'equipament.

●

Oferta d'una atenció telefònica i per correu electrònic durant tot l'horari d'obertura de
l'equipament.

●

Publicació de tríptics informatius en relació a la programació mensual de l'equipament,
tallers, activitats puntuals, tríptic informatiu general, etc.

●

- Edició de cartelleria de les activitats programades a l'equipament.

●

Manteniment de la cartelleria i els expositors de l'Espai de trobada i equipament actualitzats.

L'horari d'obertura de l'Espai Jove La Fontana és de dilluns a divendres de 10 a 15h i de 17 a 22.30, els
dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 22.30, i els diumenges de 17h a 21. Aquest horari sovint és ampliat degut
a activitats que es duen a terme a l'equipament, sobretot els divendres i els dissabtes a la nit, quan
sovint es realitzen activitats culturals (teatre, concerts...) fins a les dues de la matinada.
Durant aquest horari s'ofereix a les persones usuàries atenció telefònica, telemàtica i presencial. Els
dilluns i dijous al matí, aquesta atenció la realitza l'equip tècnic del CRAJ, i en la resta d'hores l'equip
tècnic de l'EJLF.
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Les obertures de dimarts, dimecres i divendres al matí han estat incorporades a l'horari habitual de
l'equipament durant aquest curs, a través de la integració a l'equipament del servei de Barcelona
Activa Joves Jo+ (que serà explicat més endavant). Aquestes obertures han permès la incorporació
d'una persona nova en horari de matins a l'equip tècnic de l'EJLF, que és qui les realitza.
Pel que fa a l'atenció durant les tardes, l'equip tècnic de l'EJLF procura, en la mesura del possible,
disposar de dues persones per a fer les atencions a les usuàries, ja que és el moment en què
l'equipament té més flux de públic i d'activitats.
La principal tasca d'informació que es realitza des de l'Espai de trobada és la de difusió i explicació
de les activitats que es duen a terme a l'equipament, sobretot a través de tres recursos: el tríptic de
l'agenda, el tríptic de la programació de tallers i la cartelleria específica de les activitats. L'agenda és
una publicació mensual amb les activitats destacades, el tríptic de tallers és trimestral; i els cartells
específics es publiquen a mesura que es van programant les activitats. Algunes d'aquestes activitats
(sobretot les internes) també es difonen en format de full volant quan interessa fer èmfasis en la
difusió.
Tot aquest material comunicatiu es pot trobar a cada planta de l'equipament en diversos plafons i
espais destinats a cartelleria i, a més, la planta baixa compta amb dos expositors i un espai per a
cartells destinats a material comunicatiu d'altres equipaments de ciutat o per a difondre activitats
d'especial interès juvenil.
Indicadors Servei d'atenció a la ciutadania
●

Nombre d'atencions en persona realitzades: 8.819

●

Nombre d'atencions via correu electrònic realitzades: 5.413

●

Nombre d'atencions telefòniques realitzades: 4.340

6.2. Punt infoJOVE Gràcia
Descripció de l’acció:
Servei per a joves de 12 a 35 anys que proporciona informació i orientació especialitzada en diferents
temàtiques: formació, ocupació, habitatge, associacionisme, cultura i lleure, medi ambient, salut,
sexualitat, mobilitat i cooperació internacional, turisme, etc.

Objectius:
●

Acollir el servei a l'equipament.

●

Programar projectes i activitats conjuntes.

INFORMACIÓ I SUPORT

Execució:
●

Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte.

●

Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis ubicats a
l'equipament.

●

Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei.

●

Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei.

Al llarg de l'any s'han continuat impulsant accions conjuntes des de l'equipament amb el servei, ja
sigui en la programació d'activitats com en la derivació de persones joves que es detecta des de
l'equipament que necessiten els serveis que ofereix el PIJ, majoritàriament assessories en temes
relacionats amb la cerca de treball i acadèmics. Destacar la programació conjunta dins el projecte
Calendari singular, activitats puntuals a la plaça, el Gràcia zona 0 i les Jornades amb els centres
educatius de secundària del Districte. Aquest continua formant part del mateix conveni de gestió
que l'equipament i compta amb la supervisió de la directora del centre.
Indicadors Punt infoJOVE Gràcia
●

Nombre de reunions de coordinació amb el servei dutes a terme: 20

●

Nombre d'activitats programades per part del servei a l'equipament: 48

●

Usos d'espais realitzats per part del servei a l'equipament: 63

●

Nombre d'activitats i projectes programats conjuntament: 7

6.3. Aquí t'escoltem
Descripció de l’acció:
Servei per a joves de 12 a 20 anys, que proporciona eines i recursos per enfortir les habilitats
personals i socials, i fomentar el creixement personal dels i les joves.

Objectius:
●

Acollir el servei a l'equipament.

●

Programar projectes i activitats conjuntes.

Execució:
●

Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte.
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●

Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis ubicats a
l'equipament.

●

Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei.

●

Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei.

El treball conjunt amb l'equip de dinamització de La Fontana ha continuat sent una de les línies
cabdals de coordinació amb aquest servei, que ja ha estat el 4t any que es troba ubicat dins
l'equipament. La figura de l'educadora del projecte ha anat prenent cada cop més importància dins
l'equip de dinamització i el servei s'ha convertit en una part més del projecte de l'equipament.
Destacar la programació conjunta del projecte Trobem-nos i la participació mensual en els Fontana
fridays i en el Calendari singular.
Durant el mes de setembre s'ha produït el canvi de la persona encarregada de l'atenció
individualitzada del servei, i s'ha incorporat una nova professional a l'equip.
Indicadors Aquí t'escoltem
●

Nombre de reunions de coordinació amb el servei dutes a terme: 10

●

Nombre d'activitats programades per part del servei a l'equipament: 61

●

Usos d'espais realitzats per part del servei a l'equipament: 127

●

Nombre d'activitats i projectes programats conjuntament: 29

6.4. Joves Jo+
Descripció de l’acció:
Servei per a joves de 16 a 29 anys que proporciona formació i suport a la recerca de feina a aquelles
persones inscrites a la Garantia juvenil. El servei ubicat a l'equipament està especialitzat en els
programes Garantia d'Èxit BCN i Oportunitats professionals als Mercats i al Comerç de proximitat.

Objectius:
●

Acollir el servei a l'equipament.

●

Programar projectes i activitats conjuntes.

Execució:
●

Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte.

INFORMACIÓ I SUPORT
●

Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis ubicats a
l'equipament.

●

Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei.

●

Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei.

Aquest nou servei ubicat a l'equipament forma part de la cartera de serveis específics per a joves de
Barcelona Activa i té com a objectiu proporcionar formació i suport a la recerca de feina a aquelles
persones inscrites a la Garantia juvenil.
Amb la integració d'aquest servei a l'equipament, s'ha modificat l'horari d'obertura de l'equipament,
passant a obrir també els matins de dimarts, dijous i divendres. Aquest és un avenç que ha fet
l'equipament amb l'objectiu de donar una major resposta a les necessitats de les persones joves de
Gràcia i Barcelona.
El mes de juny s'han instal·lat les dues persones tècniques de Barcelona Activa a treballar a
l'equipament, més concretament a la sala Activisme, que ha passat tenir un us exclusiu per aquest
servei.
Aquestes dos persones són les referents tècniques dels projectes Garantia d'Èxit BCN al Districte de
Gràcia i Oportunitats professionals als Mercats i al Comerç de proximitat a Barcelona. Dins
l'equipament disposen del seu espai de treball i també fan ús d'altres sales puntualment per a fer
tutories individualitzades i treball grupal.
Durant els mesos d'abril, maig i juny s'ha acollit la formació "Agent comunitari de dinamització de
processos participatius", que ha comptat amb un total de 180 hores lectives.
Al llarg de l'any aquest servei ha fet ús de 136 espais i ha organitzat 11 activitats a l'equipament.
Indicadors Joves Jo+
●

Nombre de reunions de coordinació amb el servei dutes a terme: 8

●

Nombre d'activitats programades per part del servei a l'equipament: 11

●

Usos d'espais realitzats per part del servei a l'equipament: 136

●

Nombre d'activitats i projectes programats conjuntament: 3
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6.5. Visites i participació en jornades
Descripció de l’acció:
Acció de treball destinada a donar a conèixer el funcionament de l'equipament, els projectes que s'hi
desenvolupen i a la seva organització interna.

Objectius:
●

Donar a conèixer el funcionament de l'equipament, el model de gestió i els serveis que en
formen part a aquells col·lectius que tinguin relació amb l'àmbit de treball de l'equipament.

Execució:
●

Acollir visites de projectes i estudiants relacionats en l’àmbit de treball de l’equipament.

●

Participar en jornades i projectes per donar a conèixer l’equipament, el seu funciona-ment,
projectes i organització.

●

Acollir les visites del projecte de Reagrupament familiar.

Durant l'any 2019 l'equipament ha acollit 18 visites amb l'objectiu de donar resposta a diferents
institucions que han demanat conèixer l'equipament, el seu funcionament i projectes que s'hi
realitzen.
En aquest sentit i a causa de la gran demanda que hi ha de col·lectius que volen conèixer
l'equipament, se segueix prioritzant aquelles que provenen d'estudis reglats relacionats amb el
treball en joves, entitats i centres educatius del Districte de Gràcia i entitats o ajuntaments que volen
crear un equipament juvenil en el seu territori.
La majoria de les visites se segueixen dinamitzant amb la gimcana creada per donar a conèixer
l'equipament.
Dues d'aquestes dues visites acollides al llarg de l'any han estat del projecte Programa Noves Famílies:
Acompanyament al Reagrupament Familiar. Aquest és un programa de l'Ajuntament de Barcelona
per a joves nouvinguts en què al llarg del curs se'ls hi dóna a conèixer diferents projectes i serveis
que poden ser del seu interès a la ciutat de Barcelona. Per aquestes visites, que es programen en
dissabte matí, l'equipament programa una gimcana i un taller, que el mes de març van ser de twerk
i dapo i el mes d'octubre de dapo.
Pel que fa a la participació en jornades, aquest any l'equipament ha participat en 3.

INFORMACIÓ I SUPORT
Destacar la participació en la Presentació del Pla d'equipaments i serveis juvenils de Barcelona 20182028, en què es va participar en una taula rodona en la qual es va donar a conèixer el model de
gestió de l'equipament.
El mes de setembre, l'equipament va acollir el CoCo Jove, Jornades de bones pràctiques en l'àmbit de
la Joventut. Dins el marc d'aquestes jornades, el projecte Districte Musical Jove - DMJ Gràcia va ser
seleccionat com a bona pràctica i es va presentar conjuntament amb les altres set bones pràctiques
seleccionades.
Indicadors Visites i participació en jornades
●

Nombre de visites realitzades: 18

●

Nombre de visites per tipologia:
○

Acompanyament gestió ciutadana: 0

○

Centre d'educació secundària: 0

○

Centre educatiu cicle formatiu: 4

○

Projecte internacional: 5

○

Acompanyament equipaments juvenils: 1

○

Entitats de Gràcia: 0

○

Centre salut mental: 1

○

Altres: 7

●

Nombre de visites del projecte de Reagrupament familiar: 2

●

Nombre de jornades i projectes en les que s'ha participat: 3
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7. ESPAI RESPONSABLE
7.1. Gestió associativa de l'equipament
Descripció de l’acció:
L'Espai Jove La Fontana està gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona amb un conveni de
gestió cívica amb l'Ajuntament de Barcelona.
El Consell de la Joventut de Barcelona i les entitats que en formen part són qui marquen les
principals línies de treball de l'equipament.

Objectius:
●

Fomentar la gestió associativa del CJB de l'equipament.

●

Fomentar el coneixement de les entitats que conformen el CJB de l'equipament.

●

Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en la planificació
d'activitats de l'equipament.

●

Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en l'elaboració de les
línies de treball de l'equipament.

●

Participar activament de la Plataforma de gestió ciutadana.

●

Fer acompanyament a nous i/o futurs equipaments de gestió ciutadana.

Execució:
●

Realització quinzenalment d'un espai de coordinació de les direccions del CJB amb la
presidència i vicepresidència del CJB.

●

Participació en les Trobades d'entitats del CJB.

●

Participació en l'Assemblea General Ordinària del CJB.

●

Participació en els Grups de Treball del CJB per a la creació d'activitats i /o projectes conjunts.

●

Participació activa en les reunions de la Plataforma de gestió ciutadana.

●

Suporta nous i/o futurs projectes de gestió ciutadana per tal d'acompanyar-los en aquest
procés (reunions, acompanyaments, compartir documentació, etc.).

ESPAI RESPONSABLE
Al llarg del primer semestre de l'any 2019 s'han continuat duent a terme les reunions de coordinació
amb el secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona, el Hòlding. Durant aquest curs en aquestes
reunions també s'hi han incorporat les persones referents del CRAJ, La Fontana i PIJ del secretariat.
A partir del segon trimestre de l'any, aquestes reunions de coordinació s'han anul·lat, ja que les
persones referents del CRAJ i de La Fontana s'han incorporat a les reunions quinzenals de junta
(Secretariat), per tal de millorar la coordinació entre tots els serveis i projectes que gestiona el
Consell de la Joventut de Barcelona.
També s'han organitzat dues Trobades d'entitats, l'Assemblea General Ordinària i una Assemblea
General Extraordinària, en la que s'han incorporat noves persones membres del secretariat.
Al llarg de l'any, com equipament s'ha participat en algunes trobades de l'Espai d'Univers alternatiu,
amb l'objectiu de participar en l'organització del projecte La Fontana by night.
L'equipament ha continuat participant activament en les reunions de la Plataforma de Gestió
Ciutadana per tal de treballar en relació amb el model de gestió dels equipaments i serveis i també
resoldre problemàtiques en què es troben les associacions que conformen la Plataforma.
Durant aquest any 2019, no s'ha dut a terme cap acompanyament a projectes de gestió ciutadana.
Indicadors Gestió associativa de l'equipament
●

Nombre de reunions de Holding / Secretariat: 14

●

Nombre de Trobades d'entitats: 2

●

Nombre de GT els quals s'ha assistit per tipologia: 2 d'Univers alternatiu.

●

Nombre d'activitats organitzades conjuntament amb participació del CJB: 4

●

Assemblea General del CJB: 2

●

Nombre de reunions i trobades de la Plataforma de gestió ciutadana en les quals s'ha
participat: 6

●

Nombre d'acompanyaments fets a nous i/o futurs projectes de gestió ciutadana: 0

7.2. Nous canals de participació
Descripció de l’acció:
Amb aquesta línia d'acció, el CJB busca definir accions de treball per acostar més a l'equipament
aquells col·lectius que fan un ús regular de l'equipament i també a entitats i joves de Gràcia per tal
d'explorar possibles noves formes de participació en la gestió de l'equipament.
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Objectius:
●

Definir quin model participatiu envers la gestió de l'equipament es vol per part de les entitats
juvenils i joves de Gràcia i altres col·lectius que fan un ús regular de l'equipament.

●

Fomentar l'organització de grups de treball específics per a definir la programació d'activitats
i projectes de l'equipament.

Execució:
●

Realització de trobades internes en el si del CJB per valorar quins han de ser aquests nous
canals de participació per part de les entitats juvenils i joves de Gràcia i altres col·lectius
que fan un ús regular de l'equipament.

●

Realització de trobades amb entitats juvenils de Gràcia i joves per identificar quina és la seva
visió envers la seva participació en la gestió de l'equipament.

●

Participació en el Programa d'enfortiment de la gestió comunitària.

●

Organització de grups de treball específics per a definir la programació d'activitats i projectes
de l'equipament.

Durant l'any 2019 s'ha participat en un Programa d'enfortiment d'entitats de gestió ciutadana i
comunitària liderat per l'Ateneu Popular de Nou Barris i Torre Jussana sota el paraigua de Barcelona
Activa.
Aquesta formació ha comptat amb 4 sessions plenàries:
●

Impacte i Retorn social

●

Democràcia i Participació

●

Arrelament al territori

●

Sostenibilitat, Cures, Processos i Entorn

I un acompanyament individual d'un total de 12 hores.
La participació en aquest programa ha tingut per objectiu iniciar el procés de treball per definir el
model participatiu de gestió de l'equipament, en relació amb el CJB i la seva governança, i en relació
amb les entitats i persones joves de Gràcia.
Posteriorment a la participació en aquest Programa, s'ha continuat amb l'acompanyament per tal de
continuar treballant amb el procés iniciat.

ESPAI RESPONSABLE
Indicadors Nous canals de participació
●

Nombre de trobades internes realitzades: 6

●

Nombre de trobades realitzades amb entitats i joves de Gràcia: 0

●

Nombre de grups de treball específics organitzats: 0

●

Nombre de participants en els grups de treball específics: 0

●

Nombre d'accions organitzades amb els grups de treball específics: 0

7.3. Protocol abordatge violències
Descripció de l’acció:
El Protocol d'abordatge per les violències, vol treballar perquè les activitats que es duen a terme
dins l'equipament no reprodueixen cap actitud ni discurs violent.
La persona i/o entitat que exerceix violència o genera una situació de violència haurà de respectar
els procediments d'actuació establerts en el Protocol. La persona i/o entitat que viu la situació de
violència o violències podrà rebre suport, si així ho vol.

Objectius:
●

Treballar per a la construcció d'espais i relacions lliures de violències en el si de
l'equipament, en les activitats que organitza fora d'aquest espai i entre treballadores.

●

Oferir recursos a les entitats i a joves per a la reflexió, prevenció, detecció i actuació de les
violències que puguin tenir lloc en el si de la seva activitat i dia a dia.

Execució:
●

Desenvolupament de les actuacions recollides en el protocol.

●

Difusió del protocol i la seva aplicació.

●

Elaboració dels recursos gràfics i materials que acompanyen l'aplicació del protocol.

Durant aquest any 2019 s'ha configurat la comissió de seguiment del Protocol, formada per una
persona tècnica del CJB, una persona membre de les direccions i una altra del secretariat. Aquesta
comissió té com a objectiu fer un seguiment de les violències que es detectin i fer un suport
estratègic en cas que un equip tècnic ho necessiti.
Durant el mes d'abril s'ha dut a terme la formació sobre el protocol adreçada al personal tècnic de
l'equipament per tal de revisar el seu funcionament.
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Durant aquest any també s'han editat els diferents materials del protocol, però no s'ha acabat
d'implementar el protocol en tota la seva totalitat.
L'equipament al llarg de l'any ha participat també a la Taula de protocols d'abordatge de les violències
masclistes del Districte de Gràcia. S'ha participat en un total de 7 reunions. Falta fer un treball per
tal que aquesta taula estigui centrada majoritàriament en les festes majors de la Vila de Gràcia i
passi a tenir una visió molt més amplia del territori.
En aquest sentit, durant la realització del Gràcia Zona 0 es va fer una aplicació del protocol, la qual
també es va treballar conjuntament amb la Taula de protocols d'abordatge de les violències
masclistes del Districte de Gràcia.
Indicadors Protocol abordatge violències
●

Violències detectades: 0

●

Actuacions registrades: 0

●

Acompanyaments a col·lectius: 0

●

Reunions realitzades per la Taula de protocols d'abordatge de les violències masclistes del
Districte de Gràcia: 7

7.4. Equipament més sostenible
Descripció de l’acció:
Aquesta línia fa referència al posicionament actiu de l'equipament d'esdevenir un espai conscient i
promotor de bones pràctiques en matèria de sostenibilitat. Caldrà explorar en l'àmbit intern les
accions de les treballadores, així com potenciar els usos de les persones usuàries per tal de visibilitzar
la petjada ambiental de l'equipament.

Objectius:
●

Reduir la petjada ecològica de l'equipament.

●

Fomentar bones pràctiques en matèria de sostenibilitat entre la població juvenil i les entitats
usuàries de l'equipament.

●

Esdevenir un espai conscient i amb un consum responsable.

●

Pensar en clau de sostenibilitat les pràctiques i el dia a dia de l'equipament (tallers, activitats,
programació, etc.).

●

Esdevenir un equipament referent en sostenibilitat.

ESPAI RESPONSABLE
●

Participar en campanyes per a la conscienciació entorn de la sostenibilitat.

●

Formar part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

●

Aconseguir la certificació energètica de l'equipament per implementar mesures de millora
en els consums de l'equipament.

Execució:
●

Segell Edifici amic de la bicicleta.

●

Projecte Espai de trobada més sostenible.

●

Concerts més sostenibles.

●

Consums més sostenibles.

●

Participació en la Marató energètica.

●

Participació en la Verdinada.

●

Participació en el Park(ing) day.

●

Programació del projecte Renova la teva roba.

●

Projecte Strafalarius.

●

Treball conjunt entre els diferents servis ubicats a l'equipament a través de la Comissió
sostenible.

●

Formar part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

●

Implementació de mesures en els consums de l'equipament d'acord amb els resultats de la
certificació energètica de l'equipament.

L'any 2019 ha estat un any potent per la nova comissió de sostenibilitat ja formada i establerta. S'han
reforçat les propostes concretes d'accions a l'equipament. En aquest sentit, s'ha revisat les
instal·lacions de brides als polsadors d'aigua, cartells divulgatius per utilitzar la descàrrega petita als
lavabos, es van regalar a totes les treballadores de la casa una ampolla de vidre de litre de sucs
naturals a totes les treballadores amb l'ànim de reutilitzar aquesta pel consum diari. També s'ha
regalat a treballadores tovallons de roba i s'ha procurat que les càpsules que es consumeixen a la
cafetera de l'office siguin biodegradables.
Pel que fa al consum de gas, vam treballar en nous horaris d'encesa (obrint a les 9 h, apagant al
migdia i a les 22 h). Respecte a la llum, s'ha fet una revisió de tota la cartelleria de l'equipament en
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matèria de sostenibilitat i al costat de cada interruptor perquè les usuàries es facin responsables
d'apagar llum i calefacció al deixar-ne de fer ús.
També s’han aplicat altres mesures com incentivar i propiciar la reutilització dels fulls per imprimir,
la cartelleria per reduir l'ús dels ascensors i potenciar el de les escales, la comptabilització dels
tríptics i fulletons sobrants en cada enviament que ens fan, i un retorn de correu demanant la
reducció d'aquest, el reciclatge de paper i plàstic han format part també de les accions d'enguany.
En l'àmbit comunicatiu també s'ha pres mesures com les ja esmentades i a més: fomentat el circuit
a peu per La Fontana, competicions d'escales vs. ascensors (murals que instaven a les usuàries a posar
un gomet cada vegada que pujaven/baixaven les escales en comptes d'agafar l'ascensor. Al llarg de
les escales hi havia una paraula secreta que, si deien al taulell de l'entrada, aconseguien una peça de
fruita). També cartelleria informativa sobre despeses dels consums diversos de l'equipament i ciutat.
Aquest any també hem format part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. A més, també hem aconseguit la certificació energètica de l'equipament per
implementar mesures de millora en els consums de l'equipament.
Per altra banda, hem participat de la Verdinada i de la Marató Energètica, sent aquesta última un
gran al·licient per fomentar gran part de les accions de sostenibilitat. La valoració de la nostra
participació ha estat molt positiva, i caldrà seguir caminant en aquesta direcció.
Indicadors Equipament més sostenible
●

Nombre total d'activitats i accions realitzades dins el Programa Equipament més
sostenible: 10

●

Nombre total de persones participants en les activitats del Programa Equipament més
sostenible: 200

●

Nombre de reunions de treball de la Comissió sostenible de l'equipament: 6

ESPAI RESPONSABLE

7.4.1. Edifici amic de la bicicleta
Acció: Edifici amic de la bicicleta
Descripció de l’acció:
Mesures preses en el si de l'equipament que busquen fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de
transport i facilitar-ne l'ús a aquelles persones que ja ho fan.

Objectius:
●

Promocionar l'ús de la bicicleta entre les persones joves.

●

Facilitar que les persones usuàries de l'equipament puguin accedir-hi en bici.

●

Promocionar l'ús de la bicicleta entre les treballadores de l'equipament.

●

Aconseguir el segell d'Edifici amic de la bicicleta.

Execució:
●

Adaptarem diferents espais de l'equipament per a l'aparcament de bicicletes.

●

Instal·lació de caixes per a guardar bicicletes plegables.

●

Programació de tallers de reparació de bicicletes.

●

Difusió a la pàgina web de l'equipament que l'edifici té aparcaments de bicicletes i estació de
reparació.

●

Difusió als tríptics de l'equipament, segons es pot accedir en bicicleta.

Durant l'any 2019 no s'han dut a terme les accions previstes per instal·lar aparcaments per a bicicletes
i les caixes de bicicletes plegables, ja que manteniment del Districte de Gràcia no ha fet la instal·lació.
Pel que fa a la programació de tallers de reparació de bicicletes, se'n va organitzar un amb motiu de
les Jornades de sostenibilitat, amb una alta participació.
En l'àmbit comunicatiu, no s'han realitzat les accions previstes i caldrà implementar-les l'any 2020.
Indicadors Edifici amic de la bicicleta
●

Nombre d'usos del punt de reparació de bicicletes: 23

●

Nombre de tallers de reparació de bicicletes realitzats: 1

●

Nombre de participants en els tallers de reparació de bicicletes: 21
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7.4.2. Espai de trobada més sostenible
Descripció de l’acció:
Campanya per reduir la rebuda de tríptics i altres informacions en paper que no se'n fan ús i que
són desmesurades.

Objectius:
●

Racionalitzar recursos i reduir la petjada ecològica dels pamflets, tríptics i altres
informacions que rebem a l'espai.

●

Conscienciar sobre la importància de la petjada ecològica fomentant bones pràctiques en
matèria de sostenibilitat.

Execució:
●

Seguiment del document pas a pas sobre la gestió de la informació en paper rebuda.

●

Enviament d'un correu electrònic a tots aquells agents dels quals hem rebut tríptics de més
o de no interès de l'equipament.

S'ha creat un document excel de seguiment dels tríptics on es registra la quantitat rebuda i sobrant
de tríptics entre altres dades (també el contacte que l'emissor presentada en el mateix tríptic).
D'aquesta manera es volia mantenir un control de l'excedent de tríptics i realitzar després una
notificació amb la quantitat òptima de tríptics a l'entitat emissora.
La gestió dels tríptics ha resultat més complexa de l'esperat. Mantenir un control precís dels tríptics
que es reben, els que es col·loquen i els que sobren resulta difícil davant la diversitat de tempos de
rebuda de tríptics i dels treballadors. Resulta necessari un control clar i precís per a obtenir les dades
necessàries per a la realització d'una estimació útil, ja que els tríptics sobrants es troben subjectes a
variacions al llarg dels diferents enviaments.
Amb els tríptics amb una periodicitat més alta (mensual) sí que es pot realitzar una estimació més
fàcilment, però amb aquells tríptics amb una periodicitat menor, com són la majoria de tríptics
procedents d'altres equipaments, es requereix un seguiment més prolongat. És per això que encara
que la línia no s'hagi portat a terme, es proposa la seva continuació per tal de consolidar el sistema
de registre i estimació.

ESPAI RESPONSABLE

7.4.3. Concerts més sostenibles
Descripció de l’acció:
Aplicació i desenvolupament del nou format de concerts més sostenibles, amb gots reutilitzables o
gots biodegradables.

Objectius:
●

Reduir la petjada ambiental als Concerts Fontana.

●

Conscienciar i visibilitzar la importància de reduir la petjada també a l'Auditori.

Execució:
●

Obligació a totes aquelles entitats i col·lectius que realitzen concerts a La Fontana l'ús de
gots biodegradables o reutilitzables.

●

Col·locació a la cartelleria dels concerts del segell "porta el teu got", amb l'objectiu de
fomentar la reutilització d'envasos.

Aquesta línia de treball encara està en procés d'implementació. Hem ideat un procés de gestió de
residus, tot convidant a les entitats organitzadores d'esdeveniments a l'Auditori a utilitzar els gots
reutilitzables del CRAJ, i també l'opció de combinar-ho amb gots biodegradables. De totes maneres,
falta acabar d'implementar bé l'acció per tal d'assegurar-nos que no ens fan servir cap mena d'envasos
de plàstics i fer un pla de treball per reduir el consum de llaunes.

Pel que fa a la cartellera dels concerts "porta el teu got" està totalment implementada en els concerts
que organitza directament l'equipament i en procés de consolidació pels concerts que organitzen
altres col·lectius.
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Indicadors Concerts més sostenibles
●

Nombre de concerts amb gots reutitlitzables: 5

●

Nombre de concerts amb gots biodegradables: 13

7.4.4. Consums més sostenibles
Descripció de l’acció:
Implementació, revisió i seguiment dels consums de l'equipament, tot afavorint i potenciant aquelles
mesures enfocades a reduir la petjada ambiental.

Objectius:
●

Reduir l'ús de paper de l'equipament.

●

Reduir el consum d'aigua de l'equipament.

●

Reduir el consum de calefacció de l'equipament.

●

Aprofitament òptim dels recursos de l'equipament.

●

Reduir el consum de la llum de l'equipament.

●

Potenciar l'estalvi energètic i les bones pràctiques en matèria de sostenibilitat de
l'equipament.

Execució:
●

Creació i difusió de material gràfic per reduir la petjada ambiental de l'equipament (apaga la
llum, temperatura de la calefacció, etc.).

●

Creació de campanyes internes per conscienciar a les treballadores (apaga la cafetera,
calefaccions, tovallons, ampolles de vidre, etc.)

●

Adhesió a campanyes externes enfocades a la reducció del consum com per exemple la
Marató Energètica o formar part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat.

●

Revisió de les pràctiques dels diferents serveis per a reduir els possibles consums.

●

Treball en xarxa des de la comissió de sostenibilitat per realitzar totes aquestes mesures.

ESPAI RESPONSABLE
Els consums a l'equipament estan en una bona dinàmica de decreixement. En àmbit del paper i
impressions la premissa de la reutilització està molt present tant de paper reciclat a l'hora d'imprimir,
com de fer-nos llibretes amb paper sobrant, diverses accions de re-aprofitament.
Pel que fa a l'aigua, s'ha treballat sobretot amb perspectiva de sensibilització i comunicació amb
adhesius per tots els lavabos. La calefacció per exemple, està en la mateixa línia, així com la
incorporació de nous horaris d'ús d'aquest servei. La llum també entra en aquesta dinàmica de
sensibilització de les treballadores i les persones usuàries mitjançant la comunicació i cartellera de
l'equipament. En aquest sentit, s'ha aprofitat molt material de la Marató energètica, i també s'ha
generat de nou per tenir present la mirada sostenible.
S'han introduït campanyes com regalar a totes les treballadores ampolles de vidre, tovallons de roba
i les noves càpsules biodegradables de cafès.
Indicadors Consums més sostenibles
●

Nombre de materials elaborats: 2

●

Nombre de campanyes impulsades: 4

●

Nombre de campanyes adherides: 3

7.4.5. Marató energètica
Descripció de l’acció:
Campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia que té la voluntat
afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica que es farà
durant el mes de febrer.

Objectius:
●

Planificar accions de reducció del consum energètic de l'equipament.

●

Conscienciació a les persones treballadores i usuàries de l'equipament per fomentar hàbits
generin un consum sostenible de l'equipament.

●

Contribuir amb l'estalvi a projectes de pobresa energètica.

Execució:
●

Participació activa en l'organització de la Marató a l'equipament conjuntament amb la
Comissió sostenible.
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●

Conscienciació a través d'adhesius, suro informatiu i altres campanyes repartides per tot
l'equipament.

●

Difusió del projecte per les persones usuàries.

●

Revisió dels comptadors setmanalment.

●

Implementació de millores en finalitzar la Marató.

La nostra participació amb la Marató energètica ha estat molt positiva. Esdevé com un mes clau per
a l'activació de moltes mesures i accions concretes que fan prendre consciència i remar totes en una
mateixa direcció. En aquest sentit, s'han implementat diferents mesures de reducció de consum, tant
les mateixes dinàmiques que s'estableixen de forma genèrica amb la marató, com les pròpies que
s'han treballat des de la comissió de sostenibilitat.
Així, la reducció del consum al mes de febrer va tenir un pes notori i vam poder constatar que si
volem reduir la nostra petjada de l'equipament, està al nostre abast. Per això, cal seguir en aquesta
línia i agafar aquestes dinàmiques al llarg de l'any.
Es van enganxar molt de material de difusió, es va fer un suro informatiu exclusiu de la marató, i
altres campanyes de sensibilització amb cartelleria per tot l'equipament.
D'aquesta manera vam assolir els objectius de reducció, tot comptabilitzant setmanalment el consum
d'aigua, llum i gas i contribuint amb aquest estalvi a campanyes per lluitar contra la pobresa
energètica.

ESPAI RESPONSABLE

Indicadors Marató energètica
●

Registre d'estalvi energètic:
○

Electricitat: 1.059 Kwh d'estalvi (6,62%)

○

Aigua: 13 m3 d'estalvi, (29,55%)

○

Gas: 326 m3 d'estalvi (20,38%)

●

Energia estalviada i proporcionada a projectes de pobresa energètica:

●

Total de totes les participants (equipaments, ajundaments i depertaments de la
Generalitat): 6.980.000 litres amb un estalvi del 9,93%. En consum elèctric 737.030 kWh
amb un estalvi del 14,42%. En consum de gas 114.805 m3 amb un estalvi del 18,96%.

●

Nombre de campanyes i accions de conscienciació i difusió del projecte dutes a terme en
el si de l'equipament: 4

7.4.6. Verdinada
Descripció de l’acció:
Programació d'activitats dedicades a la sostenibilitat i el medi ambient durant el mes de març per
part d'entitats, col·lectius i equipaments del Districte de Gràcia i liderada pels Lluïsos de Gràcia.

Objectius:
●

Promoure una consciència plena sobre la importància de preservar el medi ambient i
fomentar la sostenibilitat

Execució:
●

Programació d'activitats durant el mes de març entorn de la sostenibilitat i el medi ambient.

Un any més des dels diferents serveis de l'equipament hem participat de la Verdinada amb una
proposta de taller de cosmètica natural. Es van preparar diverses receptes (exfoliant labial,
desodorant o xampú en pols) a càrrec de l'Associació Zero Waste Bcn. Va tenir una participació
d'unes 15 persones.
En conjunt es van organitzar un total de 22 actes amb molt bona valoració de totes les participants.

113

114

Memòria Espai Jove La Fontana 2019

Indicadors Verdinada
●

Nombre d'activitats programades: 1

●

Nombre de participants en les activitats: 15

7.4.7. Park(ing) day
Descripció de l’acció:
Esdeveniment anual que té lloc en diverses ciutats de tot el món. Es tracta d'una acció de ciutat
performativa, educativa i reivindicativa, on diverses entitats, col·lectius i ciutadania en general,
transformen de forma temporal places públiques d'aparcament en parcs, jardins i altres formes
d'espai públic amb l'objectiu de reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi
ambient.

Objectius:
●

Reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient

Execució:
●

Participació en l'acció del Park(ing) day transformant temporalment una plaça públiques
d'aparcament del Districte de Gràcia.

Enguany no hem participat d'aquest projecte. Pel moment de l'any on està ubicat (just al tornar de
vacances) no hem pogut arribar als terminis de presentar la nostra proposta, ja que és un moment
molt inicial per tenir-ho tot enllestit. A més, aquest any amb traspassos i relleu de l'equip, més
alguna baixa ha estat complicat poder assolir-lo. Per altra banda, considerem que no té una
repercussió suficient per a l'energia que ens suposa dur-lo a terme, així que vam decidir no seguir
amb aquest projecte i centrar l'energia altres projectes de sostenibilitat de l'equipament.
Indicadors Park(ing) day
●

Nombre d'activitats programades: 0

●

Nombre de participants en les activitats: 0

ESPAI RESPONSABLE

7.4.8. Renova la teva roba jove
Descripció de l’acció:
Renova la teva roba jove és una xarxa d’intercanvi de la roba que ja no fem servir, però que està en
bon estat, i que promou el consum responsable, la prevenció de residus i la sostenibilitat.

Objectius:
●

Potenciar el consum responsable.

●

Conscienciar de la importància de fer accions sostenibles per generar menys residus.

●

Donar a conèixer al jovent de la ciutat que hi ha una manera no consumista de renovar
l'armari.

●

Posar en valor la roba de segona mà.

Execució:
●

- Programació dos cops l'any (octubre-maig) del projecte. Durant 4 dies seguits el jovent pot
venir a deixar roba a canvi d'uns punts (anomenats renoves) i el dijous d'aquella setmana es
fa l'intercanvi de roba.

●

Programació de dues activitats/tallers sostenibles el mateix dia de l'intercanvi de roba.

Durant aquest any hem continuat apostant pel projecte d'ús exclusiu per a persones joves. Com s'ha
anat fent anteriorment durant la setmana en què es realitza el Renova es fa recollida de roba al llarg
de tres tardes i el dia de l'intercanvi, es pot triar entre les peces rebudes.
Al llarg de l'any s'han realitzat dues edicions (mes de maig i mes de novembre).
L'edició del mes de maig es va realitzar a la plaça perquè vam pensar que seria més visible però
malauradament no va acabar de funcionar, ja que vàrem tenir poca participació.
Pel que fa a l’edició de novembre, es va aprofitar la programació del projecte per fer la inauguració
del Robacoop, i també la realització d’un taller de costumització de roba, de la mà de Gemma Fradera,
el dia 15 del mateix mes, per tal de fer-ne difusió. En aquest, la Gemma va ensenyar com fer lliga
cues i fundes per a les ulleres als joves que hi van participar. El funcionament i realització del taller,
va ser tot un èxit.
La recollida de peces de roba del Renova, es va realitzar els dies 18, 19 i 20 del mateix mes, al llarg
de la tarda. Es finalitza el projecte amb el mercat a la plaça al dia 21 de Novembre a on vam tenir la
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participació de la tallerista Gemma Fradera realitzant fundes de mòbil, ipad i lliga-cues i amb els
nois de la Wake Up Jamaica Selectors punxant música als plats. Com sempre, es va comptar amb la
col·laboració de Roba amiga per les estructures pel dia del mercat i per les caixes de recollida de
roba.
Es valora positivament la programació de tallers abans del Renova i pel mateix dia del mercat per
seguir-ne fent difusió. Les recollides de roba són un èxit però segueix faltant participació el dia de
l’intercanvi.
Indicadors Renova la teva roba jove
●

Nombre d'edicions del Renova programades: 2

●

Nombre de joves que han participat en el Renova la roba jove: 35

●

Nombre de participants en les activitats/tallers: 25

7.4.9. Strafalarius
Descripció de l’acció:
Espai estable d'intercanvi de roba ubicat a l'Espai de trobada de l'equipament.

Objectius:
●

Posar en valor la roba de segona mà.

●

Assegurar un espai fix on el jovent del barri pugui deixar la roba que no utilitza.

●

Donar més visibilitat al projecte.

Execució:
●

Col·locació d'una prestatgeria/burra a l'Espai de trobada per col·locar la roba que deixin
usuaris/es.

●

Programació d'activitats per donar una imatge positiva de l'ús de roba de segona mà.

●

Sensibilització en fer un consum responsable.

Aquest és un projecte que ha funcionat a l’equipament des dels seus inicis, però que enguany s’ha
decidit reformular-lo, tant pel que fa al nom com la seva ubicació per tal de donar-li més visibilitat.

ESPAI RESPONSABLE
Entenem el projecte com un espai de conscienciació sostenible a on la persona jove pugui donar un
segon ús i llarga durada a la roba, deixant de banda el consumisme i fomentant l'intercanvi entre
aquests.
A partir del mes de setembre s’han implementat els canvis, el nou nom, Robacoop i la nova ubicació,
a l'Espai de trobada amb una petita normativa d'ús adjunta. Per tal de donar-li visibilitat i impuls la
inauguració es va fer en el marc del Renova la teva roba jove i es va programar un taller de
costumització de roba, de la mà de Gemma Fradera i obrint la porta als joves a endur-se la seva
primera peça de roba, juntament amb una tote-bag de La Fontana.
La idea és anar realitzant activitats que complementin el que és purament un punt d'intercanvi de
roba.
Indicadors Strafalarius
●

Nombre d'usos de l'espai: 77

●

Nombre d'activitats programades al voltant de la conscienciació del consum responsable:
3

●

Nombre de campanyes de conscienciació del consum responsable: 1

7.5. Hort al terrat
Descripció de l’acció:
Projecte d'instal·lació d'un hort urbà a la segona planta de l'equipament que serà gestionat per una
associació de persones amb diversitat funcional. Els aliments recollits es lliuraran a persones amb
situació de vulnerabilitat.

Objectius:
●

Instal·lació d'un hort basat en tecnologia hidropònica a la segona planta de l'equipament.

●

Fomentar la participació de persones amb diversitat funcional en projectes de l'equipament.

●

Generar interaccions entre les persones participants en aquest projecte amb altres projectes
de l'equipament.

Execució:
●

Instal·lació d'un hort basat en tecnologia hidropònica a la segona planta de l'equipament
gestionat per persones amb diversitat funcional.
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●

Generació d'interaccions entre les persones participants en aquest projecte amb altres
projectes de l'equipament.

L'any 2019 l'equipament ha acollit un nou projecte, Hort al terrat, que s'ha instal·lat a la terrassa de
la segona planta de l'equipament, un espai que fins al moment només s'utilitzava molt puntualment
i per tant, estava infrautilitzat.
Aquest és un projecte de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat que té com a objectiu
promoure la inclusió social de persones amb diversitat funcional. Actualment la ciutat de Barcelona
ja compte amb 5 horts, repartits en diferents districtes de la ciutat.
Per tal de posar en marxa l'hort, l'empresa Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
s'ha encarregat del muntatge de les instal·lacions. El sistema de plantació de l'hort, és de conreu
hidropònic i consisteix en unes estructures de ferro on si col·loquen uns sacs, en els quals si planten
directament els vegetals i que van connectats a unes entrades d'aigua.
Per tal de fer l'adjudicació a les entitats gestores de l'hort, es va fer un concurs públic perquè les
entitats que ho volguessin poguessin optar a gestionar-lo. A la convocatòria s'hi van presentar 6
entitats i la gestió es va adjudicar a l'associació ACIDH (Associació Catalana d'Integració i
Desenvolupament Humà) i a l'entitat Salut Mental Gràcia (U.T.E. ATRA - ATART).
Per tal de gestionar l'hort, cadascuna de les entitats ve un dia a la setmana, els dilluns Salut Mental
Gràcia i els divendres ACIDH, i s'encarreguen de plantar les verdures, fer-ne el seguiment, treure
les males herbes, fer les collites quan pertoquen i entregar la producció recollida a projectes de
caràcter social del territori.
Finalment el dia 17 de juny es va posar en marxa l'hort i es van plantar enciams i bledes. La collita
d'aquests vegetals es va dur a terme la setmana del 15 al 19 de juliol i es van repartir, en ser la
primera, a treballadores de l'equipament i Districte. A partir del setembre, s'han plantat Bledes,
enciams i faves i s'han repartit al menjador de la Terrasseta de Gràcia.
Un dels objectius de l'equipament és que el projecte de l'Hort al terrat tingui interaccions amb altres
projectes de l'equipament. En aquest sentit durant l'any 2019 es va organitzar una activitat conjunta
entre els participants de l'hort i el projecte Joves jo+.
Cal destacar també que a finals d'aquest any 2019, el projecte Horts al terrat, que inclou els 5 horts
situats en edificis públics de la ciutat ha guanyat els European Public Sector Awards (EPSA) en la
categoria d'administracions locals i supralocals.
La festa de celebració de l'entrega d'aquest premi es va dur a terme a l'equipament i hi van assistir
totes les persones que s'encarreguen dels diferents horts que hi ha a la ciutat.

ESPAI RESPONSABLE
Indicadors Hort al terrat
●

Nombre d'interaccions d'aquest projecte amb altres projectes de l'equipament: 2

●

Nombre de persones participants en el projecte de l'hort: 15

7.6. Accessibilitat equipament
Descripció de l’acció:
L'Espai Jove La Fontana vol esdevenir un espai accessible per a totes aquelles persones amb diversitat
funcional que fan ús de l'equipament. En aquest sentit, durant l'any 2017 es va dur a terme una
detecció sobre les mancances de l'equipament i ara resta pendent implementar totes les millores en
relació a les mancances detectades.

Objectius:
●

Implementar mesures per a la millora de l'accessibilitat de l'equipament.

●

Vetllar perquè totes les noves intervencions que es duguin a terme dins de l'equipament
compleixin els criteris d'accessibilitat.

Execució:
●

Interlocució amb el Districte de Gràcia per tal es dugui a terme la intervenció envers les
deficiències en accessibilitat de l'equipament detectades en l'estudi l'any 2017.

Aquesta línia de treball no s'ha dut a terme, ja que des del Districte de Gràcia no s'ha dut a terme la
implementació de les mesures que es van recollir en l'informe que va realitzar el Districte de Gràcia
l'any 2017.
Es considera que és molt important que es dugui a terme la implementació de totes aquestes
mesures, ja que hi ha un gran ús de l'equipament per part de persones amb diversitat funcional.

7.7. Compreses i copa menstrual
Descripció de l’acció:
Retolació dels diferents lavabos de l'equipament i altres espais que es consideri rellevant segons els
lavabos són un espai on es pot netejar la copa menstrual i en què si algú ho necessita, se li dóna una
compresa.
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Objectius:
●

Normalitzar la menstruació entre les persones usuàries de l'equipament.

●

Possibilitar espais per a la higiene íntima de les persones usuàries de l'equipament.

Execució:
●

Retolació dels diferents lavabos de l'equipament i altres espais que es consideri rellevant
segons els lavabos són un espai on es pot netejar la copa menstrual i en què si algú ho
necessita, se li dóna una compresa.

●

Donar puntualment a les persones joves que ho necessitin compreses.

Durant el mes de març es va procedir a la col·locació a tots els lavabos de l'equipament dels adhesius
"Aquí pots netejar la teva copa menstrual, En cas de necessitat tenim compreses". Aquesta és una
campanya impulsada pel Consell de la Joventut de Barcelona sota el lema "Menstruar no és cap tabú!
Fem visible la menstruació" i que entén la menstruació és un procés natural que fan els cossos amb
úter i hauria de ser normal disposar d'espais gratuïts i de confiança on canviar de tampó o compresa,
i on rentar la copa.
Paral·lelament durant el mes de juny, dins les Jornades per la sostenibilitat, es va realitzar un taller
de compreses de tela.
Al llarg de l'any s'han repartit compreses des del taulell d'informació de l'equipament a totes aquelles
joves que ho demanaven.

7.8. Programació en clau de gènere i
accessible
Descripció de l’acció:
Acció orientada a garantir una programació més equitativa en clau de gènere i en el que fet les
persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental puguin participar en les
activitats programades per l'equipament.

Objectius:
●

Garantir una programació més equitativa en clau de gènere.

ESPAI RESPONSABLE
●

Garantir que les persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental puguin
participar en les activitats programades per l'equipament.

Execució:
●

Establiment d'uns objectius quantitatius per garantir la presència equitativa en relació al
gènere en el lideratge de les activitats de l'equipament.

●

Anunci conforme totes les activitats programades directament per l'equipament es pot
demanar traducció amb llenguatge de signes amb antelació.

●

Contacte amb entitats que treballen amb col·lectius amb diversitat funcional o amb
problemes de salut mental per a incentivar la participació d'aquestes persones joves en
activitats de l'equipament.

●

Contacte amb entitats que treballen amb col·lectius amb diversitat funcional o amb
problemes de salut mental per a incentivar la seva organització de projectes en l'equipament.

Durant l'any 2019 no s'ha desenvolupat en tota la seva totalitat aquesta línia de treball, ja que no
s'han establert els objectius quantitatius per garantir la presència equitativa en relació amb el gènere
en el lideratge de les activitats de l'equipament.
De totes maneres, sí que s'han dut a terme accions específiques per garantir que dones participin
dels projectes musicals liderats per l'equipament, ja sigui en la festa d'Aniversari de l'equipament o
com per exemple duent a terme la programació del Cicle de cantautores a la plaça l'últim dijous del
mes de juny i els dos primers de juliol.
Pel que fa a l'accessibilitat, resta pendent introduir en la difusió de les activitats que programa
l'equipament que aquestes poden ser adaptades.
Al llarg de l'any s'han dut a terme reunions amb diferents entitats, com Fundació Joia, ACIDH o
centres de dia i centres de menors. A través d'aquestes reunions s'ha aconseguit que algun d'aquests
agents participi amb els seus joves dels Fontana fridays i Trobem-nos entre altres.
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8. ANIVERSARI DE LA
FONTANA
Descripció de l’acció:
Actes de celebració del desè aniversari de l'equipament.

Objectius:
●

Commemorar el desè aniversari de l'equipament entre les persones usuàries de l'equipament
i les persones que han format part del projecte els darrers 10 anys.

Execució:
●

Celebració el dia d'inauguració de l'equipament amb la bufada d'espelmes d'un pastís.

●

Celebració de la jornada de celebració el dia 6 d'abril amb diferents activitats i una mostra
d'entitats i col·lectius de joves usuaris de l'equipament.

Durant els mesos de febrer i abril es van dur a terme els actes de celebració del desè aniversari de
l'equipament.
El dijous 14 de febrer, dia de la inauguració de l'equipament l'any 2009, es va fer una bufada
d'espelmes d'un pastís.
Els actes principals de l'aniversari però, es van concentrar tots el dia 6 d'abril, en què es va fer una
jornada de celebració durant tot el dia i fins ben entrada la matinada.
Les activitats que es van organitzar durant el dia van ser:
●

11.00 Fem Dance Crew hip-hop La Fontana + Dapo + Freestyle Football

●

12.00 Vermut swing amb Ilya and his Paperboys

●

14.00 Dinar de paella a càrrec de la Diabòlica de Gràcia

El dinar que també es va fer a la plaça hi van assisitr un total de 150 persones, moltes d'elles antigues
treballadores de l'equipament o persones que al llarg dels anys s'han anat vinculant a l'equipament
a través de diferents projectes. La paella, igual que el vermut, va anar a càrrec de la Diabòlica de
Gràcia
●

16.00 El Cluedo de la Fontana a càrreca de Nòmades Teatre Crític de Gràcia

ANIVERSARI DE LA FONTANA
●

18.00 El jocs dels nous noms de les sales

●

19.30 Tabalada, cercavila i lluïment a càrrec de la Diabòlica de Gràcia

●

21.00 Sopar a càrrec de l'Esplai GMM

●

22.00 Concert amb Shamrock vagabonds + Blue Joy + Angangas.
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ANIVERSARI DE LA FONTANA
Indicadors La Fontana fa 10 anys
●

Nombre d'activitats organitzades: 9

●

Nombre de participants en les activitats:
○

Bufada d'espelmes: 15

○

Fem Dance Crew hip-hop La Fontana + Dapo + Freestyle Football: 30

○

Vermut swing amb Ilya and his Paperboys: 50

○

Dinar de paella a càrrec de la Diabòlica de Gràcia: 150

○

El Cluedo de La Fontana a càrrec de Nòmades Teatre Crític de Gràcia: 50

○

El jocs dels nous noms de les sales: 15

○

Tabalada, cercavila i lluïment a càrrec de la Diabòlica de Gràcia: 30

○

Sopar a càrrec de l'Esplai GMM: 30

○

Concert amb Shamrock vagabonds + Blue Joy + Angangas: 500

125

126

Memòria Espai Jove La Fontana 2019

9. COMUNICACIÓ
9.1. Butlletí electrònic
Descripció de l’acció:
Enviament quinzenal del butlletí electrònic.

Objectius:
●

Mantenir la fidelització de les persones usuàries i altres entitats que s'informen de les
activitats i projectes de l'equipament a través d'aquest mitjà.

●

Incrementar el nombre de persones i entitats subscrites al butlletí després de la davallada
per la posada en marxa de la llei de protecció de dades.

Execució:
●

Enviament quinzenal del butlletí electrònic amb un recull de les activitats més destacades
de la quinzena.

●

Difusió a través de les xarxes socials de l'enviament del butlletí.

●

Difusió a través de les xarxes socials de l'existència del butlletí i del formulari per a
subscriure-s'hi per tal de fer-lo visible.

●

Difusió a través de l'atenció al públic de l'existència del butlletí i del formulari per a
subscriure-s'hi per tal de fer-lo visible.

●

Inclusió de l'opció de subscriure's al butlletí en el formulari d'alta de nous clients de la base
de dades.

El butlletí s'ha enviat de manera regular quinzenalment i la prioritat del contingut han estat els
projectes i les activitats pròpies seguides d'activitats externes i, en alguns casos, també notícies
destacades de l'equipament. Aquesta darrera línia persegueix l'objectiu de comunicar posicionaments
i informacions de l'equipament més enllà de la convocatòria a activitats. Alguns exemples són la
implementació del protocol contra les violències, l'hort al terrat o el canvi d'horaris de l'equipament.
Els butlletins, a banda de l'enviament com a tal a través de la llista de subscripcions, també s'han
difós a les xarxes socials (facebook i twitter) juntament amb l'enllaç per subscriure-s'hi. Tot i això,
en general, les altes a la llista de subscripcions no provenen d'aquesta via sinó de l'atenció al públic
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i, principalment, a través de les altes de nous clients a la base de dades tant per part de l'Espai Jove
La Fontana com del CRAJ. El 2019 hi ha hagut un increment del 22% de subscripcions al butlletí que,
en valors absoluts, es tradueixen en 75 noves subscripcions. Es valora com a un fet positiu però el
total de subscripcions dista molt del que teníem abans de la implementació de la llei de protecció
de dades.
Indicadors Butlletí electrònic
●

Nombre de butlletins enviats: 20

●

Percentatge mitjà d'obertura: 36'6%

●

Percentatge mitjà de clics dels butlletins enviats: 5'5%

●

Nombre de persones subscrites al butlletí: 412

9.2. Comunicació del quotidià de l'equip i
l'equipament
Descripció de l’acció:
Comunicar els aspectes més quotidians de l'equip de treballadors i treballadores i les activitats que
es duen a terme a l'equipament més enllà de les publicacions a tall de convocatòria d'activitats.

Objectius:
●

Connectar amb les persones joves des d'un vessant informal.

●

Diversificar les publicacions per tal que no siguin exclusivament a tall de convocatòria.

●

Transmetre els serveis i activitats d'interès per a les persones joves a través de l'empatia i el
vessant humà de l'equip de treballadors i treballadores.

Execució:
●

Publicacions (fixes i stories) de les activitats i projectes a Instagram des d'una perspectiva i
un registre informal.

●

Publicacions (fixes i stories) de les activitats i projectes a Instagram des de la perspectiva dels
treballadors i treballadores amb un registre informal.

●

Publicacions (fixes i stories) de moments de feina de l'equip de treballadors i treballadores a
Instagram des d'una perspectiva i un registre informal.
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●

Interactuar (comentaris, agradaments, respostes a missatges, etc.) amb les persones i entitats
que mostrin la seva activitat a l'equipament o el seu interès per les activitats de l'equipament
a les tres xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram.

La difusió de l'activitat i la programació de l'equipament tant pròpia com externa s'ha fet de manera
regular a través del web i els diferents perfils a les xarxes socials. En el cas d'Instagram, es potencia
el registre informal i contingut del quotidià més que la difusió a tall de convocatòria d'activitats com
a la resta de xarxes. La cobertura de les activitats pròpies a través dels stories ha sigut una de les
accions que l'equip de dinamització ha incorporat de manera que, progressivament, s'ha anat
establint com a hàbit. Per tal de mantenir la constància, després de fer una primera valoració a
mitjans d'any, es va decidir fer selecció de les activitats i adjudicar explícitament aquesta tasca a les
reunions de dinamització.
Les publicacions entorn de l'equip de treballadors i treballadores s'han realitzat de manera puntual
tot i que no amb una regularitat preestablerta.
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La interacció amb altres persones i entitats es fa de manera regular diàriament en donar resposta a
totes les interpel·lacions als perfils de l'equipament tant privades com públiques, en citar i
interpel·lar els perfils de les persones i entitats que fan activitat a l'equipament i en interactuar amb
altres publicacions.
Indicadors Comunicació del quotidià de l'equip i l'equipament
●

Nombre de publicacions fetes per xarxa social (per mesos):

●

Publicacions Instagram: 549

●

Publicacions Twitter: 630

9.3. Mitjans de comunicació
Descripció de l’acció:
Atendre les peticions dels mitjans de comunicació per comunicar les activitats a través de les seves
vies.

Objectius:
●

Fer visible les activitats i projectes de l'equipament més enllà de les vies pròpies de difusió.

Execució:
●

Donar resposta a les peticions que arribin dels mitjans de comunicació.

●

Elaboració i enviament de notes de premsa i comunicats en els casos en els quals es valori
que l'activitat i/o projecte és d'interès general.

L'aparició en mitjans de comunicació no ha estat una acció prioritària i només s'han enviat notes de
premsa pel projecte del 10è aniversari de l'equipament. Per al Gràcia Zona Zero, pel fet de ser la
primera edició i per ser una activitat gran, es va valorar fer-ne però es va descartar a tall de
convocatòria perquè ja va funcionar a través de les xarxes socials. En qualsevol cas, sí que s'ha atès
les peticions que han arribat com, per exemple, en el cas de la presentació del catàleg i el disc del
DMJ o el projecte de l'Hort al Terrat. Així i tot, sí que hi ha aparicions regularment en mitjans de
comunicació principalment per activitats externes que es realitzen a l'equipament.
Indicadors Mitjans de comunicació
●

Nombre d'aparicions en els mitjans: 34
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9.4. Suro i Marquesina
Descripció de l’acció:
Decoració del suro del vestíbul de l'entrada de l'equipament en motiu d'alguna de les activitats
destacades i aprofitar la marquesina de l'Espai de trobada com a via de comunicació d'activitats.

Objectius:
●

Fer visible a peu de carrer i de manera física el projecte o activitat propi més destacat del
mes.

Execució:
●

A les reunions d'equip -amb la regularitat suficient per treballar amb previsió- revisarem el
calendari d'activitats i projectes vinents per tal de decidir quines dues s'escullen per ser
destacades: Una pel suro i una per la marquesina. L'actualització serà, aproximadament, de
manera mensual.

●

El suro de l'entrada es decora amb diferents elements i informacions vinculades a l'activitat
i/o el tema.

●

A la marquesina s'hi penja el cartell de l'activitat o el projecte en mida OPI.

Aquest recurs de difusió s'ha tractat de manera regular a les reunions d'equip i s'ha aplicat fins que
la marquesina ha quedat inoperativa. Al suro s'ha seguit aplicant de manera regular. De totes
maneres, a finals d'any i en el context de repensar la distribució i la funció dels elements informatius
del hall de l'entrada, s'ha decidit suprimir la funció del suro i restablir, malgrat que no està en bones
condicions, la funció de la marquesina.
Indicadors Suro i Marquesina
●

Decoracions suro entrada: 14

●

Comunicacions marquesina de l'Espai de trobada: 6
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9.5. Whatsapp
Descripció de l’acció:
Atendre i difondre activitats concretes a través d'una via directa, personal i interactiva, el Whatsapp.

Objectius:
●

Establir el WhatsApp de La Fontana com a canal de comunicació amb la gent interessada a
tall informatiu i d'inscripció a activitats de caràcter puntual.

Execució:
●

Es valorarà el WhatsApp com a via per comunicar activitats en els projectes on s'escaigui.

●

Se seguirà atenent de manera regular per part dels treballadors i treballadores.

●

Es farà seguiment del protocol de funcionament per tal de millorar-lo.

●

S'anunciarà el número de contacte en les activitats principalment dirigides a joves fins als
20 anys.

L'ús del whatsapp ha quedat reduït a l'atenció de consultes però no s'han fet accions de manera activa
ni s'ha revisat el protocol d'ús i funcionament. S'ha ajornat la revisió perquè s'ha detectat la necessitat
de repensar-ne l'ús perquè no ha acabat de quallar. Es valora que Instagram ha agafat el relleu de
xarxa social per resoldre dubtes i es trasllada a les línies del 2020 la definició de la nova manera de
funcionar o, fins i tot, eliminació del whatsapp.
Indicadors Whatsapp
●

Accions i atencions realitzades: 93

9.6. Tramesa interna i externa
Descripció de l’acció:
Enviament mensual del resum d'activitats destacades de l'equipament a altres serveis i equipaments.

Objectius:
●

Acostar la programació de La Fontana a altres equipaments i serveis.

●

Realitzar una tramesa interna i una d'externa mensual.
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●

Revisar els agents que reben la tramesa i quina informació posem a dins.

●

Implementar mesures per racionalitzar la despesa de paper.

Execució:
●

Enviament d'una tramesa en paper mensual.

●

Revisió i actualització de la base de dades d'enviaments.

●

Revisió de la tipologia d'informació que s'envia a la tramesa.

La tramesa interna i externa s'ha realitzat regularment cada mes i s'ha racionalitzat la quantitat de
paper utilitzat amb l'eliminació dels cartells. A més, aquest any hem intentat racionalitzar els
enviaments seleccionant la informació més rellevant que volem compartir. També s'ha revisat les
diferents adreces d'enviament per estalviar aquelles que ja no tenien sentit el dia d'avui o no volien
rebre-ho.
Indicadors Tramesa interna i externa
●

Nombre de trameses internes i externes enviades: 1.317

●

Nombre d'actualitzacions de la base de dades: 1

9.7. Agenda mensual en paper
Descripció de l’acció:
Elaboració mensual d'una publicació en paper que recull les dades essencials de les activitats més
destacades que es duen a terme a l'equipament.

Objectius:
●

Mantenir l'agenda en paper com a publicació de referència en el primer contacte amb les
persones interessades en la programació i serveis de l'equipament en l'atenció al públic i
altres espais de contacte directe (Punt JIP, tramesa, etc).

Execució:
●

Seguir elaborant l'agenda mensual en el format actual.

●

Seguir repartint l'agenda per les vies actuals.
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L'agenda en paper s'ha seguit elaborant de manera regular i s'ha repartit per les vies ja existents. Es
valora la necessitat de revisar-ne la quantitat d'impressions mensuals i les vies a través de les quals
es reparteixen per tal d'estalviar paper perquè sempre en sobren. En aquest sentit, al desembre s'ha
reduït a 500 el nombre d'impressions (això és la meitat del que es feia prèviament) pel fet que les
activitats eren diferencialment menors que en mesos anteriors. Es contempla un període de
provatures per anar ajustant el nombre més idoni d'impressions per tal que en sobrin el mínim
possible.
Indicadors Agenda mensual en paper
●

Nombre d'agendes elaborades: 1 cada mes

●

Nombre d'agendes impreses: 1.000 10 mesos i 500 2 mesos
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9.8. Tríptic
Descripció de l’acció:
Tríptic explicatiu de l'equipament i dels principals serveis i projectes que s'hi desenvolupen.

Objectius:
●

Facilitar la comprensió del projecte en les situacions de contacte directe: atenció al públic i
altres espais.

●

Posar en marxa la distribució del tríptic.

Execució:
●

Revisió del contingut per actualitzar-lo.

●

Impressió del tríptic.

●

Difusió del tríptic a diferents serveis i equipaments d'interès.

S'ha revisat el contingut del tríptic i alguns dels elements del disseny per tal d'actualitzar-lo. S'ha
imprès puntualment per a algunes activitats concretes amb altres serveis i agents d'interès com, per
exemple, les jornades COCO, l'AGO del CJB o la jornada amb instituts del Districte. No s'ha pogut
fer una impressió ben feta a copisteria perquè no se sabia si calia incloure o no el projecte JO+ i per
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dificultats de comunicació interna amb el Districte que ens permetés solucionar alguns dubtes. De
cara al 2020 preveiem donar-lo per tancat i programar un període futur per a la revisió.
Indicadors Tríptic
●

Tríptics impresos: 270

9.9. Noms de les sales
Descripció de l’acció:
Procés de canvi dels noms de les sales de l'equipament.

Objectius:
●

Fer més proper l'espai a la gent que en fa ús.

●

Canviar la nomenclatura de les sales en el marc del desè aniversari de l'Espai Jove.
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Execució:
●

Tancament del procés de votació fruit del projecte iniciat el 2018.

●

Revisió i finalització del projecte de vinilatge iniciat el 2018 per tal de fer la presentació el
dia de la celebració de l'aniversari de La Fontana.

El projecte s'ha realitzat en totes les fases i es dóna per conclòs tret de les plaques amb els noms i
la informació en braille que s'ha inclòs com a línia per a l'any 2020.
Indicadors Noms de les sales
●

Participants a la votació: 149

9.10. Coordinació amb els altres serveis del
CJB
Descripció de l’acció:
Coordinació i cooperació entre els projectes dels diferents serveis gestionats pel Consell de la
Joventut de Barcelona.

Objectius:
●

Mantenir un reforç i recolzament recíproc en la comunicació dels projectes dels diferents
serveis.

●

Coordinar la comunicació dels projectes i activitats conjuntes.

Execució:
●

Reunions mensuals entre les persones tècniques de comunicació de cada servei.

Les reunions s'han realitzat de manera regular una vegada al mes amb excepció de l'abril, el maig i
el desembre en els quals no se n'ha realitzat cap i el juny en el qual se n'han realitzat dues.
Indicadors Coordinació amb els altres serveis del CJB
●

Nombre de reunions de comunicació: 8

