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INTRODUCCIÓ

El 14 de març de 2020 el secretariat de la Federació es reunia d’urgència, el
govern espanyol acabava de declarar l’estat d’alarma per fer front a l’expansió del
coronavirus, una pandèmia global que feia saltar totes les alarmes, i l’impacte de
no saber quines repercussions podia tenir sobre nosaltres, s’amagava rere frases
nervioses com “en una setmana, això ja haurà passat”. Tal és així, que decidíem
posposar la primera Reunió d’Irresponsables dues setmanes més tard, pensant
que d’aquesta manera, ens asseguràvem que seria presencial.
Lluny queda la innocència i la commoció dels primers moments, aquests darrers
mesos hem viscut com el món s’ha aturat per l’aterratge i la presència d’un virus
que s’endú vides i obliga tots els executius a intervenir, davant l’emergència
sanitària, social i econòmica. Una nova crisi global s’inicia, posant altre cop en
qüestió les lògiques d’un sistema capitalista desfermat, que poc conjuga amb
termes com justícia global o transformació social.
Després del moment més crític, es va reiniciar l’activitat amb paisatges tenyits de
l’anomenada “nova normalitat” unes normalitzacions més encarades a tapar forats
i no a plantejar alternatives davant unes formes de vida, de producció i de consum
que s’han demostrat insostenibles. La crisi de la covid ha posat sobre la taula la
mala gestió dels sistemes públics, generant que els vulnerables siguin avui encara
més vulnerables, exposant de ben a prop l’escassetat de recursos i la ineficàcia de
les polítiques públiques, en un moment en el qual el sosteniment de la vida, els
treballs de cures i la xarxa sociocomunitària, han esdevingut essencials.
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Novament el moviment associatiu juvenil és qui paga una crisi fruit de la inèrcia
d’un sistema institucional que improvisa sobre la marxa i intenta frenar el
desastre amb mesures escasses i poc aterrades a la realitat de les joves
organitzades. Un context que, a més, torna a acompanyar-se d’una pèrdua de
drets que tenen a veure amb la pèrdua de privacitat i les mesures de control i
repressió que acompanyen qualsevol crisi.
Les causes de la crisi no són conjunturals sinó estructurals, les mancances de les
polítiques de joventut en situació de normalitat determinen la dimensió i la
gravetat de la crisi quan aquesta arriba. Calen models de governança compartida
on les joves es situïn al centre, formant part i liderant el procés de recuperació. La
pandèmia més que una amenaça, és una realitat, com també ho és la crisi
institucional, i ha aparegut un virus que ho ha posat en evidència.
Trobar aquelles escletxes que plantegin solucions forma part d’una lluita constant, i
més encara en un context de fallida i col·lapse que ens recorda, que el que encara
queda per fer és a les nostres mans i ho hem de fer des de l’autoorganització
juvenil, la implicació col·lectiva, i la solidaritat mútua, perquè juntes, és quan
encara podem.
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ÀREA
D'ORGANITZACIÓ
Aquest ha estat un any excepcional en molts sentits i ens ha obligat a
adaptar-nos al canvi o millor dit, adaptar-nos a les restriccions i a les
limitacions de manera constant. Tot i així, i sempre amb la mirada posada
en la millora constant, fem una valoració positiva de l’objectiu general
“Consolidar una Federació horitzontal, transparent i amb lideratge polític
de base”. Creiem que tot i l’any complicat que ens ha tocat viure, hem
adaptat els espais de decisió i participació de la base associada al format
telemàtic, recollint els errors i millorant l’espai virtual, el format i la
dinamització, trobada en trobada.

Motivació de la participació
Hem treballat per millorar el sentiment de pertinença a la Federació de les entitats
associades. Creiem que la Trobada de joves que va tenir lloc a finals del 2019 va
donar una empenta i va omplir d’energia i motivació a les casaleres amb la
Federació, però la crisi sanitària i social de la Covid 19 ha impactat i paralitzat força
l’onada que s’estava iniciant. Tot i així, el format telemàtic ha generat que
s’incrementi la participació interterritorial i que els espais de participació i decisió
hagin estat més horitzontals i representatius de la realitat de Casals de Joves de
Catalunya.
Els espais de trobada que teníem aquest any com la Transforkada l’hem hagut
d’anar posposant i posposant a mida que s’anaven publicant noves normatives.
Finalment tindrà lloc al desembre. Les activitats per territoris han patit el mateix
destí. Ha estat un any que la presencialitat ha estat gairebé impossible, però s’ha
mantingut el contacte per vies telemàtiques.
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Per acabar, hem estat repensant el material federatiu i a finals d’anys hi haurà un
nou material, molt pràctic i actual, que de moment no desvetllarem en aquesta
memòria per protegit la sorpresa.

Espais de participació
A nivell de secretariat ha estat un any
de canvis, a inicis d’any s’incorporaven
cinc noves persones a l’equip i
marxaven la majoria de persones de
l’antic
secretariat.
Hem
estat
treballant per consolidar l’equip i els
espais de treball, però la dificultat per
poder fer reunions presencials i els
ritmes de vida de cadascuna, han
generat que el procés hagi estat lent.

L’oportunitat per fer trobades de cohesió fora de l’espai de treball del secretariat,
també han estat complicades per la Covid-19, tot i això hem pogut mantenir les
dues tancades anuals, aprofitant aquests espais per fer cohesió i treballar-nos com
equip. Malauradament aquest any no hem pogut fer la tancada de cap de setmana
amb l'equip tècnic, fent-la només d'un dia a Barcelona.
També hem generat dos espais de treball
amb el propòsit d’horitzontalitzar els
afers de la Federació. El primer ha estat
la creació de la comissió laboral, amb
l’objectiu d’aterrar les relacions laborals i
els afers que se’n deriven a un espai de
participació intermèdia entre casaleres i
el secretariat. I l’altre ha estat la comissió
d’Estatuts que ha treballat i consensuat
una proposta d’actualització i canvi dels
Estatuts aprovats al 2012.
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A nivell de valoració negativa dels espais de participació intermedis, no hem
aconseguit enviar la documentació amb el marge d’antelació concretat a les línies,
que és d’un mes, respectant per això, el marge a la setmana prèvia a les reunions.

Transparència
Hem dedicat esforços a la creació de la nova pàgina web, on la intenció és
focalitzar les accions més relacionades amb la transparència de la Federació.
D’aquesta manera, la nova pàgina web tindrà un espai públic on podrà accedir
tothom extern (altres entitats, administracions, joves, etc.) i un espai privat per l’ús
exclusiu de les entitats federades. En aquest apartat privat, la idea és anar penjant
informació del dia a dia de la gestió del secretariat i en general de tota la Federació.
L'obertura de la pàgina web, tindrà lloc a inicis de 2021.
Aquest any també teníem l'objectiu de fer més participatius els posicionaments
que fem des de la Federació i aquest objectiu el valorem positivament. Tant el
posicionament de drogues (fet per la comissió salut) com el posicionament per l'1
de maig (fet per la comissió antifeixista), s'han construït col·lectivament per les
casaleres.
Tot i que no estava contemplat a les
línies, aquest any hem convocat una
trobada oberta per presentar el
secretariat a totes aquelles casaleres
que estiguin interessades a rebre
més informació o en presentar-se.
Tot i que no ha esdevingut un espai
amb gaire participació, creiem que
és una bona iniciativa i ens
plantegem anar millorant-lo de cara
al 2021.
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ÀREA DE SUPORT

El funcionament d'aquesta àrea durant el 2020, ha estat de manteniment i
adaptació a la nova realitat que se’ns anava plantejant. Creiem que és una
àrea que dóna força al sentit de la Federació i que per tant, ha de créixer i
consolidar-se. És imprescindible que la Federació i el Secretariat continuï
treballant per tal que esdevingui una eina útil i a demanda de les entitats
federades.

Oficines de Suport
Aquest any ens hem format en subvencions, en gestió d'equipaments i en gestió de
projectes per tal de poder oferir assessoraments i suport de qualitat als casals de
base.
Hem treballat per oferir infografies clares de la informació federativa i també per
concretar temporalitats, passes a seguir i execució dels projectes.
Per que fa referència a l'assessorament en temes de gestió i resolució de dubtes
relacionades amb la Covid, hem estat en contacte amb els Casals federats i amb les
administracions corresponents, però l'incertesa i la manca de protocols clars i
transparents, ha generat que la Federació no estigues a l'altura a l'hora de gestionar
i donar resposta a les necessitats dels casals sobre aquest tema.
La secretaria tècnica s'ha format en cures internes a les associacions, en gestió de
projectes i estan a l'espera de fer una formació conjunta més.
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Suport Polític
Com a suport polític creiem que la
federació sempre ha estat disposada i ha
mantingut vies obertes de comunicació
en el suport a les entitats, sobretot a
Barcelona, tot i que també ha estat
proactiva en el suport a les entitats a
altres municipis com a Llinars del Vallès,
Corbera o Barberà del Vallès.
Valorem que aquest suport es va
millorant any rere any i la sensació és que
els casals de joves tenen més en compte
a la Federació per acompanyar i donar
suport a les relacions amb les
administracions.

Suport Econòmic
Les línies de suport econòmic volen reflectir de quina manera donem suport
econòmic a les entitats federades. Part del finançament que rebem com a Federació
de Casals de Joves el destinem a repartir entre les entitats que formen part del
nostre projecte. Per una banda, hi ha els criteris de distribució, que és una
puntuació que extraiem de les memòries anuals que presenten els casals, i per altre
hi ha el projecte X. Aquest any degut a la covid hi han diversos casals que han hagut
de renunciar al conveni, aquests diners sobrants s'han atorgat a casals que tenien
problemes econòmics o s'han reinvertit en altres àrees de l'ACJ atès que era difícil
executar activitats.
El projecte X, és un finançament específic per a projectes concrets dels casals de
joves federats. Aquest any s'han presentat 3 casals, CJ Xiroc, CJ Obriu Pas i CJ Besos, i
s'han repartit 1000€, 2000€ i 500€ respectivament.
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Banc de Recursos
Durant aquest 2020 els
objectius generals del banc
de recursos estaven centrats
a ampliar el banc de recursos
i fomentar la participació
casalera, però la crisi de la
covid ha paralitzat aquesta
àrea.
Quan les directrius polítiques
i sanitàries ho van permetre,
la Federació va reactivar el
banc de recursos a inicis de
setembre, però la nova
paràlisis a l‘activitat dels
Casals de Joves, va tornar a
paralitzar el banc.
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ÀREA
TERRITORIAL
TERRITORI LLOBREGAT
Principalment, des del territori Llobregat ens hem marcat 3 objectius: donar
suport als nostres casals, dinamitzar el territori i treballar per la seva
expansió. Al mes de gener ens vam reunir com a ET per tal de prioritzar i
cercar estratègies per tal de materialitzar les accions previstes. D’aquesta
manera, vam decidir centrar esforços sobretot en els dos primers objectius,
deixant el tema de l’expansió territorial en un segon pla.

Donar suport als Casals del territori
Des del territori creiem que la millor manera de donar suport als casals era detectant
i adaptar-nos a les seves necessitats. Partint d’aquesta premissa, i tenint en compte
l’entrada del Pau com a membre del secretariat, durant els primers mesos de l’any
ens vam reunir presencialment amb tots els casals que vam poder per tal de conèixer
l’estat de la qüestió a escala territorial. Malauradament, degut tant a problemes de
disponibilitat com l’inici de la pandèmia, només vam poder reunir-nos amb el 6tres9.
Quan ja ens trobàvem en un estat de confinament total, cap al mes d’abril, vam
decidir fer una reunió territorial via telemàtica per tal de recopilar de forma ràpida els
estats dels casals davant la nova situació. A partir d’aquest moment hem fet un
seguiment als casals però fonamentalment via Whatsaap.
Un cop arribat el mes de setembre, amb la disminució de les restriccions sanitàries,
des de l’ET vam decidir tornar a intentar reprendre les visites als casals. D’aquesta
manera, vam iniciar les visites amb l’Agrupa de Sant Andreu de la Barca, però les
noves restriccions aplicades a l’octubre han complicat aquesta acció. A part de les
limitacions derivades de la COVID-19, també hem de reconèixer que com a ET ens ha
costat quadrar horaris per tal de visitar als casals.
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Pel que fa a l’acció de visitar les activitats dels casals, val a dir que la pandèmia ha
truncat la majoria d’activitats previstes pels casals del territori.

Dinamitzar el territori
Per assolir aquest segon objectiu, ens vam marcar 3 reptes principals: organitzar la
dinàmica territorial, mantenir l’ET i fomentar la participació del territori a la Federació.
Pel que fa a organitzar la dinàmica territorial, tal com vam acordar a la tancada
territorial que vam fer el juliol de 2019, teníem previst fer dues tancades territorials
durant el 2020. Un cop vam veure impossibilitada aquesta opció a causa de la
pandèmia, vam intentar impulsar algun tipus d'activitat territorial d'un dia de durada,
però l'avenç de les restriccions sanitàries ens ho ha impedit..
Respecte al manteniment de l’ET, malgrat les limitacions comentades, ens hem reunit
un total de 8 vegades amb una periodicitat de 3 o 4 setmanes. A més a més, tot i que
encara hi ha marge de millora, hem aconseguit delegar més tasques a l’ET, afavorint
el lideratge de les seves integrants. L’única de les accions que no hem pogut portar a
terme ha sigut la d’expandir l’ET. Tot i que es va incorporar una nova participant, les
dificultats provocades per la pandèmia han dificultat la seva entrada a l’equip. En
aquest sentit, considerem que hauríem d’haver invertit més energies en aquesta
última acció.
Finalment, respecte al foment de la participació dels casals del territori a la Federació,
podem dir que hem assolit en gran part l’objectiu: gairebé tots els casals del territori
han participat, com a mínim, a una de les Reunions d’Irresponsables que s’han
celebrat al llarg del 2020. Queda per veure si els casals del territori responen de la
mateixa manera a l’AGO del 19 de desembre.

Expandir el Territori
Malgrat no tractar-se d’un objectiu prioritari, hem aconseguit que un nou casal
s’incorpori al territori: l’Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca.
A més a més, la xarxa que hem anat construint als darrers anys amb altres entitats
juvenils (principalment Esplais Catalans) ha fet que algunes joves del territori s’hagin
interessat pel projecte de Casals de Joves.
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TERRITORI VALLÈS -OSONA
Durant l’any 2020 el territori Vallès Osona s’ha marcat tres línies de treball principals:
dur a terme l’estructura participativa acordada, donar suport als casals del territori i
créixer de manera sostenible. Per portar a terme aquests objectius el plantejament
ha estat intentar trobar-se de manera periòdica fent reunions presencials o
telemàtiques per tal d’estar al dia tant de la realitat dels casals com per a compartir
les línies de treball que s’estan duent a terme.

Dur a terme l'estructura participativa acordada
Per garantir espais de participació i coneixença es van posar sobre la taula un seguit
d’activitats i dinàmiques que afavorien la participació i oferien espais de coneixença i
intercanvi. Aquestes activitats consistien en la trobada jove, la fira de la cervesa
organitzada per Joves de Balenyà entre altres activitats del territori; també incloia
espais de decisió federatius com l’AGO i la trobada d’irresponsables. Per últim,
enmarcava dinàmiques per cohesionar el territori com trobar un nom alternatiu i
establir canals de comunicació entre casals.
Tot i que a l’inici de curs es va treballar per encarar les forces en aquest sentit, el fet
que la majoria d’activitats hagin estat anulades a causa del confinament i les
mesures per prevenir l’expansió de la COVID ha dificultat molt l’acompliment
d’aquest objectiu. No s’ha pogut portar a terme ni la trobada de joves ni la fira de la
cervesa, per tant no s’ha pogut treballar en aquest sentit.
Per altra banda, el fet que la trobada d’irresponsables i altres reunions hagin passat
a ser en format telemàtic ha facilitat la participació de persones que viuen
allunyades dels espais on s’haurien realitzat. Així doncs, el format telemàtic ha
fomentat la participació dels casals i membres de tots els casals del territori van
assistir a la reunió d’irresponsables i a les reunions territorials telemàtiques.
Tot i això, les restriccions de mobilitat i reunió han fet que ara mateix els casals del
territori tinguin molta dificultat per portar a terme activitats o per reunir-se.
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Donar suport als Casals del territori
Durant el curs s’ha treballat per donar suport als casals del territori, tant els que ja
porten un temps com els que estan entrant nous. Tot i que en un principi s’havia
plantejat fer visites a les activitats i seguiment de les assemblees, això no s’ha pogut
realitzar tant com s’hauria volgut a causa de les mesures de prevenció de l’expansió
de la COVID. Tot i això, s’han realitzat diferents trobades telemàtiques i s’han
establert espais de comunicació alternatius.
Quan s’ha pogut s’ha participat en les activitats organitzades pels casals com ha
estat el cas de l’activitat organitzada per Obriu Pas durant el desconfinament.

Créixer d'una manera sostenible
Durant l’any ha entrat a formar part del territori de manera informal Penjats de
l’Ametlla, amb qui s’està fent un seguiment per veure si volen entrar a formar part
del territori i de la Federació. Penjats de l’Ametlla ha participat en alguna reunió i hi
ha hagut comunicació durant tot el curs.
Tot i que s’ha començat a fer una diagnosi del territori i s’han localitzat casals que
podrien passar a formar part del territori, no s’ha pogut anar més enllà amb aquest
objectiu a causa de la pandèmia. Tot i això s’ha fet un llistat de casals i contactes, així
com de persones que estan interessades en crear casals de joves als seus municipis.
Així doncs, aquest objectiu no s’ha pogut treballar de la manera esperada, però
s’han establert unes bases per tal de continuar amb la feina un cop les mesures
restrictives es relaxin o trobem la manera de realitzar les nostres activitats..
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TERRITORI BARCELONA
El territori Barcelona aquest any volia seguir com a línia 4 Objectius clars, donar
suport als casals del territori, cohesionar els casals, executar activitats dins el
territori i elaborar un protocol contra agressions. Per culpa de la situació amb la
COVID 19 s'han hagut de reestructurar aquests objectius donant molt pes a 3 d'ells:
al suport als casals veient que eren molt castigats per les circumstàncies, a
l'elaboració de material per cohesionar els casals i a l'elaboració del protocol.
Actualment l'objectiu principal és que els casals puguin mantenir l'activitat.

Donar suport als Casals
Durant el 2020 en el territori Barcelona s'han realitzat diferents accions per
mantenir el suport als casals, tant en l'àmbit tècnic com polític. S'ha fet un seguiment
personalitzat i adaptat a cada casal, seguint l'objectiu decidit conjuntament de dur a
terme una reunió a l'any per casal, aquest any per això les visites no han estat fàcils i
algunes s'han hagut de realitzar virtualment. Els casals visitats han sigut els que des
de l'Equip territorial s'ha cregut que necessitaven més suport ja fos per la seva
situació com a casal o per la seva relació amb la federació donant prioritat els que
coneixen menys la fede, els casals menys participatius, o que han demanat un cop
de mà per com estava la seva situació a escala interna.. Aquests han sigut els
següents: Demasiats, Kaja Gripau Blau, Xiroc, Porta, Dreixa, Girapells, s'intentarà
visitar algun més abans d'acabar l'any. En aquestes trobades han assistit membres
de l'ET, la tècnica de territori conjuntament amb el casal corresponent. S'ha aprofitat
per presentar a les casaleres la Federació i el seu funcionament, fet que es valora de
manera favorable.
Com que no s'han pogut fer visites de forma presencial el suport i el seguiment del
dia a dia dels casals durant aquest any s'ha fet de manera telefònica i/o per correu
electrònic.S'han establert referents de l'equip territorial i així el casal ha tingut una
persona referent per consultar, comentar i preguntar informacions i que els ha
donat suport durant el curs
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Activitats al territori
A l'inici d'any el territori es va plantejar fer diferents espais de trobada, un de
caràcter esportiu (Torneig esportiu) i un d'àmbit festiu i formatiu l'alternativa a la
festa major de Barcelona (la Mertxe). Durant l'any hem viscut diferents canvis,
anul·lacions, reformulacions i organitzacions d'activitats com ara la Pilluli, pensada
per a realitzar un cap de setmana de cohesió, pensada per substituir la mertxe i
finalment anul·lada o com la tancada, pensada com a cap de setmana de treball fora
de Barcelona que s'ha acabat fent un dia i dins la ciutat.
En general ha sigut molt complicat, ja que s'han preparat i destinat forces i recursos
per activitats que per la COVID no s'han realitzat. Pel que fa a l'espai formatiu i
polític, s'ha creat una comissió per crear un protocol, per l'elaboració d'aquest han
calgut i caldrà fer vàries formacions per la complexitat que comprèn el projecte. Ha
estat un any més de feina interna i aquest any vinent esperem que es puguin veure
els fruits.
Les altres dues activitats previstes que no s'han realitzat són: El Torneig esportiu que
estava marcat per fer a principis d'any, però es va desestimar a última hora,
comptant amb una mala comunicació i poca voluntat de participació de les
casaleres.I la Pillluli tenia com a idea fer una festa conjunta una nit a inicis de curs, es
va marcar una data i es va organitzar tot, però les restriccions van fer que s'anul·lés.

Organització
Per realitzar (o no) totes aquestes accions hi ha hagut una organització i la següent
estructura de territori:
Hem fet reunions un cop al mes tots els casals del territori (que han pogut assistir)
les dues primeres es van fer presencialment en casals del territori, a partir del mes
de març es van passar a fer totes telemàtiques. Aquest any s'han realitzat un total de
10 reunions. Es valora que amb el confinament hi ha hagut més participació en
aquestes. En aquestes reunions s'ha incorporat la perspectiva de cures i al final de
cada una s'ha fet una valoració de com han estat les participants durant la reunió. A
l'inici es va incorporar la figura d'observadora per analitzar les actituds i la dinàmica
de les participants, però en passar a fer les reunions en línia aquesta figura va
desaparèixer, de cara l'any vinent es vol recuperar.
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A part també s'ha fet una tancada d'un dia per treballar les línies i el projecte del
territori que han estat valorades molt positivament i on han participat més casals
que la tancada de l'any passat. Es valora positivament tot i que la situació COVID ha
fet canviar el planning d'aquesta activitat i passar de fer-la de dos dies a una casa de
colònies a fer-la un dia a un casal de Barcelona.
També s'ha funcionat per comissions: aquest any hi ha hagut 3 la d'imatge, protocol i
pilluli.
La primera s'ha encarregat d'elaborar una imatge com a territori per plasmar en
samarretes i de fer una proposta i recollir imatges per fer cromos de cada casal,
utilitzats per fomentar la participació de les activitats pròpies dels casals, ja que en
cada una d'elles es pot guanyar un cromo i així anar fent tota la col·lecció.
La segona comissió, la de protocol ha estat una comissió intermitent i que ha estat
funcionant amb gent diversa dels casals. Aquesta no ha pogut avançar feina fins que
s'ha reobert tot una mica a l'espera de realitzar tres formacions (abús de poder,
agressions i vocabulari racista i violència en vers el col·lectiu de persones
discapacitades), que queden pendents per realitzar als mesos de gener i febrer.
I per últim la comissió Pilluli formada per 6 persones que van estar organitzant el
cap de setmana festiu i de cohesió del territori que finalment s'ha desestimat.

Contacte
A part d'organització ha calgut estar en contacte amb diverses entitats i
projectes.Tot i haver marxat del CJB ens hem reunit amb elles per valorar i veure
quines lluites compartim i tenim en comú per anar a l'una en vers les
institucions.També s'ha tornat a agafar el contacte amb el departament de joventut
de l'ajuntament, s'han fet dues reunions amb elles i amb la idea d'anar trobant-se
més sovint i plantejar l'estat de tots els casals un per un.
Pel que fa al contacte amb casals per créixer com a territori hem estat seguint la línia
de creixement sostenible. S'ha treballat per cuidar els casals de Badalona i
reincorporar-los a la dinàmica territorial.
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ÀREA PEDAGÒGICA

Suport Pedagògic
Durant aquest curs hem donat resposta a totes les necessitats dels casals, les quals
s’han vehiculat a través dels tècnics territorials i amb el suport de l’àrea pedagògica,
esdevenint aquesta una de les tasques prioritàries de la federació. Tot i això, ens
vam proposar realitzar una dinàmica de detecció de necessitats directament a les
diferents reunions territorials. Aquesta dinàmica es realitzarà entorn a les
necessitats de relleu i treball amb adolescents en l’àmbit no formal. Tot i això,
quedaria pendent realitzar-ne una per tal de detectar necessitats pedagògica, més
globals, dels casals de joves. Aquesta no s’ha pogut realitzar a causa de la reducció
d’activitat provocada pel Covid19. Així doncs, ens emplacem a fer-ho de cara al
següent any.
D’altra banda, enguany, l’Àrea Pedagògica ha estat molt present en el dia a dia del
secretariat, parlant-ne a totes les reunions de secretariat per tal de fer-ne seguiment
i d’analitzar i pensar com donar respostes a les necessitats que sorgeixen dels casals
de joves.

Model i Discurs
En relació a l’àrea pedagògica, aquest any hem fet palès el nostre model organitzatiu
a diferents espais federatius però també associatius. Hem presentat el model
associatiu allà on hem anat i ens han visitat; altres municipis i ajuntaments de
Catalunya, altres associacions del lleure com caus, esplais o més entitats del CNJC.
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Concretament, hem donat a conèixer el projecte de Casals de Joves als següents
espais: a l’Agència Catalana de Joventut, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a
tècniques i regidores de joventut que van assistir a la jornada reconeixem-nos, a una
presentació que es va realitzar des de la Generalitat de Catalunya, al Km0, al CJ la
Dreixa, al Claustre de l’Escola Lliure el Sol i a les noves formadores que estan entrant
a la Borsa. També s’ha donat a conèixer el model casalero als instituts on hem
realitzat el projecte «Educar en Participació».
Creiem que com a objectiu continuista que ens havíem plantejat, hem fet una bona
promoció del nostre model a través de l“Aixequem la persiana”, el qual hem entregat
i donat a conèixer en cadascuna de les reunions i presentacions del projecte.
D’altra banda aquest any hem promogut la realització de formacions de Model
Casalero, i n’hem realitzat tres: una als membres que entren a la Borsa de
Formadores, una altra a la Dreixa i està pendent de concretar una tercera amb el CJ
de Roquetes.
Finalment, enguany ens vam proposar generar un recurs pedagògic al voltant de les
conclusions del l’eix del curs anterior (Drogues i Polítiques). Durant tot aquest any, la
comissió Salut, juntament amb les formadores de la Borsa han estat treballant per
tal de generar aquest recurs. Malgrat això, degut al Covid, aquest recurs s’ha
endarrerit i es finalitzarà a principis d’any, que es concretarà amb la realització de
dues càpsules formatives (dispensació responsable a les barres, i reducció de riscos
en el consum de drogues), juntament amb una jornada formativa entorn a aquesta
temàtica.

Borsa de formadores
Aquest any la Borsa de Formadores es va proposar esdevenir un referent formatiu
per a entitats, associacions i casals de joves
En aquest sentit, aquest any s’ha realitzat una presentació oficial del Pla de
Formació, dirigida a administracions i entitats externes a Casals de Joves, per tal de
donar a conèixer l’oferta formativa de Casals, així com el nostre model i les
reivindicacions acumulades durant aquests 2 anys d’existència de la Borsa.
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Aquesta presentació, també ens ha permès teixir xarxa amb altres entitats de l’àmbit
formatiu com per exemple: l’Associació Catalana de Professionals de Joventut, l’A.M.
de Rosa Sensat, l’Escola Lliure el Sol, Lambda, Energy Control, Escoltes Catalans, el
Centre d’Estudis Africans i Interculturals, CNJC, Xarxa d’Economia Social i Solidària,
Matriu, SexUS, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i Servei Civil Internacional de
Catalunya.
Aquesta presentació va gaudir de 50 persones inscrites, malgrat l’assistència
definitiva va ser menor degut al temporal Glòria. Davant de l’èxit, durant aquest
2020 hem seguit treballant per tal de preparar una segona edició de les jornades, de
cara al 2021 centrant-nos en l’eix de la participació i l’autogestió juvenil.
En aquesta mateixa línia de donar a conèixer l’Oferta Formativa de Casals de Joves,
s’ha refet el díptic per tal de fer-lo més atractiu i, també actualitzar l’oferta formativa
de la Borsa. Alhora, s’ha estat treballant per tal de pensar l’estructura i el disseny de
l’apartat web de la Borsa, dins el marc del nou web de casals de joves. Malgrat això,
aquest web sortirà a la llum durant el 2021, moment en que ens emplacem a
generar un Pla de Comunicació per millorar la difusió de l’Oferta Formativa de
Casals.
Paral·lelament, ens vam proposar realitzar una jornada de presentació casalera del
pla de formació. Des de la Borsa es va treballar per tal de generar l’espai i el
contingut d’aquesta jornada. Una vegada organitzada i desenvolupada es va haver
de suspendre a causa del Covid 19.
Tot i que hem centrat esforços a donar-nos a conèixer més enllà dels casals de
joves, hem seguit treballant intensament per donar resposta a les necessitats
formatives dels Casals de Joves i promoure la formació com a eina d’enfortiment
dels casals. Així doncs, per segon any consecutiu, s’han pogut garantir dues
formacions gratuïtes per a cada Casal de Joves. Alhora, s’ha vetllat i s’ha donat suport
des de la Borsa de Formadores a l’eix del curs actual, entorn a l’Antifeixisme.
Relacionat amb això, també s’ha vetllat per tal que la Trancada fos un espai
pedagògic i formatiu.
Així com les jornades formatives han sigut múltiples durant aquest any alhora que
exitoses (Jornades de Lleure i Feminismes, Jornades Reconeixem-nos, Jornades
d'Interculturalitat, Jornades de Consum Conscient, Jornada Km0, Econoteva), no hem
assolit els resultats esperats en quant a demandes de càpsules formatives.
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Enguany s’han realitzat 10 formacions a mida, vers les 15 que es van realitzar l’any
2019. Aquesta davallada s'entén com a causa de la reducció d’activitat dels casals de
joves degut a la Covid19. Les càpsules que s’han dut a terme són les següents:

Així doncs, en totes les accions formatives que ha promogut i dissenyat Casals de
Joves aquest any 2020, s’han format un total de 377 persones.
Un altre dels treballs que s’ha realitzat enguany és la sistematització d’una Base de
Dades per recollir els contactes de totes aquelles formadores externes que
participen en jornades o altres espais formatius de la federació. La voluntat
d’aquesta base de dades és la de poder donar resposta a les demandes formatives
dels casals de joves a les quals la Borsa no hi arribi, ja sigui per temps o per
coneixements.
Tota aquesta feina ha estat gràcies a un equip d’11 persones (aproximadament, ja
que hi ha hagut baixes i altes al llarg de l’any) que ha treballat durant l’any per poder
donar resposta a les demandes formatives que ens han anat arribant. Aquest equip
creat l’any 2018, ha realitzat 3 reunions de claustre espais on, aquest curs, s’han
dedicat les forces a repensar l’estructura de la Borsa de Formadores i a establir una
via de relleu per tal de promoure l’entrada de noves formadores, ja que moltes
d’elles és el 3r any que estan al projecte, i algunes ja han anat marxant.
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Així doncs, a través de la nova via de relleu, 8 persones noves s’han format i estan
treballant per tal d’incorporar-se a la Borsa de Formadores de cara al gener del
2021. Per últim, també cal dir que fruit del repensar l’organització i els espais
participatius de la Borsa, aquest any s’han confeccionat les línies del 2021 de forma
conjunta!
Per últim, des de l’Àrea Pedagògica, també hem garantit la formació dels diferents
equips de la federació. El Secretariat, conjuntament amb la comissió laboral ha
realitzat una formació en aspectes laborals amb Coop de Mà. També s’ha format en:
Gestió i planificació de subvencions (CRAJ)
Curs de Dirigents Teresa Claramunt (Escola Lliure el Sol)
Formació per a formadores (Casals de Joves)
Com Millorar la Participació Interna de la Meva Entitat (Curs donar per la
Generalitat)
Planificació i Seguiment de projectes (Torre Jussana)
Com elaborar el pla estratègic de l'associació (Torre Jussana)
Tot el que cal saber per presentar-se a les licitacions públiques
A més a més, la Borsa de Formadores ha rebut una formació sobre Reducció de
Riscos en el Consum de Drogues, per tal de poder generar la nova càpsula formativa
de Drogues. Alhora, les noves formadores han realitzat una formació d’Eines
Personals i Eines Metodològiques per a formadores de la mà de l’Escola Lliure el Sol,
i una formació de Model Casalero. També teníem previst la realització d’una
formació de Facilitació de Grups que finalment no es va dur a terme perquè la
Tancada de la Borsa es va anul·lar per falta d’assistència.
D’altra banda, l’equip de dinamització de l’Assignatura «Educar en Participació»
també ha rebut una formació inicial de 8h. Per últim, l’Equip Tècnic, aquest any, ha
realitzat les següents formacions:
Dues formacions de cures amb Esberla
Planificació de Projectes a Torre Jussana
Economia Social i Solidària (Postgrau organitzat per la Ciutat Invisible SCCL i la
UPF)
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(Des)educar-se per a educar. Formació i acompanyament per a la prevenció de
les violències de gènere amb joves. (Candela)
Gestió i planificació de subvencions (CRAJ)
Formació de Covid de PRL
Acompanyament a persones que han patit violències masclistes Dones, Treballs i
Polítiques Públiques

Cursos de monitores i directores casaleres
Aquest any, per primera vegada en molts anys, s’ha realitzat el Curs de Directores
Casalero amb un total de 24 formants i un equip estable de 5 persones, totes elles
casaleres. Aquest curs s’ha realitzat a Viladrau sota el paraigües de l’Escola Lliure el
Sol. Aquest curs de directores ha sigut fruit d’un seguit de reunions de coordinació
amb l’Escola Lliure el Sol, i d’una gran feinada per part de la Borsa de Formadores,
que ha dedicat part de la primera meitat d’any a adaptar els continguts i la
metodologia de tot el curs per tal de donar resposta a les necessitats i a la realitat
casalera.
Alhora, des de Casals de Joves, amb l’objectiu de promoure la participació al curs de
directores, s’ha subvencionat el 71% de la quota, quedant a un cost final per a les
participants de 200€.
Per tal de poder realitzar aquest tipus de cursos, cal que les formadores de casals
de joves formin part del Claustre de l’Escola Lliure el Sol. Actualment hi ha un total
de 10 persones casaleres que formen part del clasutre. Durant aquest any, també
s’ha donat a conèixer les vies d’entrada a l’Escola Lliure el Sol, malgrat ninguna nova
formadora s’hi ha incorporat. De cara a l’any següent caldrà seguir-ho promovent.
D’altra banda, també s’ha treballat amb l’Escola Lliure el Sol perquè els cursos de
directores i monitores que demanen els Casals de Joves tinguin l’enfoc casalero que
els Casals desitgin. Així doncs, el 100% dels cursos realitzats pels casals de Joves han
complert aquesta premissa.
Com dèiem, ha estat un any on s’ha enfortit la coordinació amb l’Escola Lliure el Sol
per tal d’adaptar els continguts formatius de l’Alhora, des de Casals de Joves, amb
l’objectiu de promoure la participació al curs de directores, s’ha subvencionat el 71%
de la quota, quedant a un cost final per a les participants de 200€.
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Escola al Model Casalero. Queda pendent realitzar una reunió de valoració del curs
de directores intercasalero i dels cursos de monitores i directores que han
organitzat els casals de joves. Aquest reunió es realitzarà a principis del 2021.
Malgrat no s’hagi realitzat la valoració del curs de directores intercasalero amb
l’Escola Lliure el Sol, si que s’han realitzat vàries reunions de valoració amb totes les
agents implicades i s’ha generat un document amb el recull de les valoracions per tal
de guiar la futura reunió amb l’Escola Lliure el Sol.
Un últim aspecte que queda pendent és fer traspàs a les reunions territorials de tota
la feina feta en quant a l’adaptació de cursos amb l’Escola Lliure el Sol.

Instituts i secundària
Durant aquest any 2020 teníem com a objectiu consolidar el programa
d’Adolescència i Secundària com una eina de referència per als casals de joves. Un
total de 9 casals de joves han demanat un assessorament sobre Adolescència i
Secundària, sent aquests: CJ Queix, CJ Xiroc, CJ de la Prosperitat, AJ AJUC, CJ de Sants,
CJ El Queixal, CJ La Dreixa, CJ de Roketes, CJ Can Ricart. Des de l’Àrea d’Adolescència i
Secundària hem donat resposta al 100% de les demandes, traçant un pla d’acció
personalitzat, i facilitant el contacte entre el casal i l’institut.
En relació amb l’assignatura «Educar en Participació», aquest any s’ha realitzat a 7
instituts: l’INS Can Margarit i l’INS Corbera, de la mà de l’AJUC; l’INS Emperador
Carles, de la mà del CJ Queix i del CJ de Sants; l’Escola Valldaura, amb el CJ de la
Prosperitat, l’Escola Cor de Maria Sabastida amb el CJ Queixal, l’Escola Santa Anna de
la mà del CJ de la Dreixa, i finalment, l’INS Fort Pius amb el CJ Xiroc. Així doncs, durant
aquest 2020 hem creat un engranatge que ens ha permès fer arribar el projecte de
Casals de Joves a 28 grups classe, arribant a un total de 840 alumnes.
Tot això s’ha pogut articular gràcies a la tasca desenvolupada per les 17
dinamitzadores casaleres. En tots els instituts on es realitza l’assignatura, s’ha
apostat per tal de lligar-ho amb el Servei Comunitari, fet que facilita que l’alumnat
acabi desenvolupant el projecte al casal de joves i/o a altres entitats del territori.
Alhora, cal dir que les dinamitzadores van treballar de març a juny per adaptar-se al
màxim a la situació generada pel Covid19, generant propostes de treball online per
tal que l’alumnat que ho desitgés pogués tancar l’assignatura i conèixer la tasca que
cada casal de joves estava duent a terme.
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Paral·lelament, aquest any ens proposàvem fer un seguiment trimestral amb
cadascun dels instituts i equips de dinamització, i així s’ha fet, esdevenint aquests
espais, espais de seguiment, de repensar i de millora de la tasca educativa i de relleu
al casal.
Tot aquest projecte ha anat seguit d’un treball com a Grup de Dinamitzadores que
es va començar a generar l’any passat. Així doncs, aquest any ens proposàvem de
treballar per tal de consolidar-lo. El resultat és que s’han realitzat quatre trobades
(una per cada trimestre) amb diferents objectius cadascuna d’elles, dotant, d’aquesta
manera una estructura a aquest grup. Aquesta estructura està pensada per tal que
les dinamitzadores puguin compartir el moment en què es troben a l’assignatura i
puguin anticipar allò que està per venir, millorant la planificació i facilitant la seva
tasca a través del compartir entre els diferents casals. Alhora, enguany s’ha tornat a
realitzar la formació inicial per a dinamitzadores, d’una durada de 8h. Aquest espai
ha estat valorat molt positivament per les participants i ha ajudat a millorar la
qualitat pedagògica de l’acció als instituts. Per últim, també ens proposàvem
promoure el compartir de recursos i suport entre dinamitzadores. Tot i que s’ha
promogut, no totes les dinamitzadores en fan ús i hi col·laboren.
El volum de feina que suposa la crescuda viscuda els últims anys d’aquest projecte
ens ha portat a repensar l’estructura tècnica i política del projecte, ja que fins ara,
tota ella requeia sobre el referent de l’Àrea i el Tècnic Pedagògic. Aquest repensar
ens ha portat a descentralitzar-la responsabilitzant-ne, també, als referents
territorials i tècnics territorials enfortint així el contacte directe i el seguiment entre
els casals del territori i els tècnics i referents territorials.
Paral·lelament, durant aquest any ens vam proposar crear i difondre una oferta
atractiva per als instituts per tal de facilitar l’entrada dels Casals de Joves. Per tal de
fer-ho ens proposàvem crear un catàleg físic d’oferta per a Instituts que inclogués:
tallers formatius, l’assignatura “Educar en participació” i el projecte de Servei
Comunitari. Després de valorar aquesta acció s’ha considerat que no és útil ni
necessari, ja que disposem de diferents eines de difusió (per a cadascun dels
projectes/oferta), i estratègicament ja va bé que estiguin separades. D’aquesta
manera, quan entrem a un Institut li proposem aquella que més convé al casal de
joves. D’altra banda, també ens vam proposar d’incloure l’oferta per a Instituts de
Casals de Joves al Programa d’Activitats Extraescolars de Barcelona. Després,
d’informar-nos, es valora que els requeriments eren excessius i les entitats que hi
formen part disten molt dels nostres ideals, és per això que s’ha decidit no formarne part. Tot i això, si que hem entrat a formar part de l’Aliança360 que treballa per
l’educació a temps complet.
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Queda pendent, de cara a l’any vinent, generar, conjuntament amb el Grup de
Dinamitzadores, una eina per a donar a conèixer els casals de joves a les
adolescents.
Un altre objectiu d’aquest any era vetllar per la sostenibilitat econòmica del projecte
“Educar en participació”. Així doncs, s’ha treballat per tal de rebre el finançament
suficient per poder donar resposta al 100% de les demandes dels casals de joves.
Així doncs, el projecte ha sigut sostenible gràcies als ingressos rebuts de IRPF,
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de BCN i Ajuntament de Corbera. Malgrat això,
cal dir que és el primer any que no rebem finançament de la Diputació de Barcelona.
De cara a propers cursos caldrà seguir treballant en aquest aspecte, ja que
l’assignatura ha arribat al seu màxim de despesa.
Pel que fa a la formació del professorat, s’ha realitzat una sessió formativa a
cadascun dels Instituts on es realitza l’assignatura. Paral·lelament, s’ha treballat per
tal de trobar un espai formatiu dirigit a professorat de secundària on poder oferir
una formació sobre «Educar en Participació». Després d’una recerca de les diferents
possibilitats, ens hem reunit amb l’Institut de les Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona amb el que estem treballant per tal de poder
oferir aquesta formació de cara a l’estiu del 2021.
Per últim, enguany, també ens hem coordinat amb altres entitats del territori que
treballen amb adolescents en el marc de l’educació formal. Així doncs, ens hem
reunit amb el CNJC per tal d’establir límits d’accions de cadascun dels projectes.
També ens hem reunit amb el CJB amb qui hem iniciat un grup de treball sobre
adolescència i secundària per tal de coordinar i compartir recursos de les diferents
entitats que tenim projectes en aquest àmbit (Casals de Joves, CJB, Punts JIP, CRAJ). I
per últim, tal i com comentàvem, també ens hem començat a coordinar amb la UAB
amb l’objectiu de poder oferir una formació per al professorat de secundària en
matèria de participació en el marc de les formacions d’estiu de l’Institut de les
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Trobada Km.0
Una altra de les apostes per aquest 2020 era consolidar i enfortir el projecte del
KM0. Concretament l’aposta per a aquest any era la d’apropar el Km0 als casals de
joves per tal de donar una millor resposta a les necessitats casaleres. Per tal de ferho calia crear un equip motor format per casaleres. En aquest apropament, hem
detectat que cal repensar el recurs, ja que només dos casals s’hi han apropat i han
fet ús del recurs.

MEMÒRIA 2020

25

Això ens ha portat a concloure que aquest recurs no era del tot atractiu i no donava
la millor resposta a les necessitats, inquietuds i realitats dels casals de joves. És per
aquest motiu que l’últim trimestre del 2020 s’ha estat treballant per repensar el
recurs federatiu per a treballar amb adolescents en l’àmbit no formal. Aquest treball
culminarà a l’AGO amb la definició d’un o més recursos que faciliti als casals de joves
apropar-se a les adolescents del barri per promoure el relleu generacional.
Tot i això, el Km0, després d’un intent fallit al mes de maig, a causa del Covid19, s’ha
acabat duent a terme amb el format d’un sol dia als locals del CJ Queix. Es va
realitzar el 19 de setembre amb 30 participants de 16 a 19 anys de dos esplais (el
Boix i Sant Josep de Calassanç) que de la mà dels dos casals de referència (CJ Queix i
CJ La Traca) han conegut el model casalero! A causa del Covid19, aquest any no s’ha
pogut fer la pretrobada (l’espai participatiu perquè les adolescents puguin decidir
què es farà durant la trobada), malgrat s’ha generat una dinàmica que cada esplai ha
realitzat amb les seves joves, per tal de decidir els tallers i les formacions del Km0.
Enguany també ens proposàvem d’iniciar una post-trobada local, que no s’ha acabat
duent a terme perquè després de totes les repensades causades pel Covid19, es va
decidir prescindir d’ella. Abans que la pandèmia dificultés el projecte, es va editar un
vídeo-documental del Km0 per animar a casals, caus i esplais a participar-hi.
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ÀREA DE
PROGRAMES
Programa de Feminismes i LGTBI
La Comissió de Feminismes i LGTBI (anteriorment Comissió de Gènere) tenia per
objectiu general pel 2020, sensibilitzar les entitats federades per incloure la
perspectiva feminista i donar resposta a les seves inquietuds i necessitats. Per això, es
van establir tres objectius específics.
El primer, crear campanyes i recursos propis fent partícips als casals, s'ha complert
amb la creació d'una nova campanya contra la pressió estètica.
La Comissió ha elaborat
una enquesta per
identificar les realitats i
vivències que travessen a
les Casaleres sobre el
tema de la pressió
estètica (tant des de la
perspectiva de la salut
com a política) per
generar un
posicionament crític
sobre el tema.
A partir d'aquests resultats s'ha creat una campanya de sensibilització que també
busca empoderar a les joves. Aquesta s'ha acompanyat amb una formació sobre
pressió estètica i gordofòbia de la mà de Magda Piñeyro, escriptora feminista i
cofundadora de Stop Gordofobia.
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L'altre gran projecte de la comissió ha sigut
l'actualització de l'exposició La Recerca del
Plaer, tant pel que fa a disseny com de
continguts. Es tracta d'una exposició itinerant
pensada per treballar temes de sexualitat, des
de la perspectiva del plaer lligat a la
responsabilitat, en l'àmbit juvenil. La recerca
del plaer analitza la sexualitat, entesa des
d'una perspectiva integral i inclou dinàmiques,
activitats i materials com a joguines i literatura
eròtica pensades per treballar al voltant
d'aquesta qüestió.
Amb l'actualització de la web l'exposició també
es podrà gaudir en format digital i s'inclourà
material audiovisual que ampliï els continguts.

Un altre dels objectius específics, enfortir i
visibilitzar el discurs de Casals de Joves en
temes de gènere, feminisme i LGTBI s'ha
aconseguit amb la continuació de les
campanyes dels anys anteriors, difonent
informacions i materials de les campanyes
«Les Nostres Regles» o «Desmuntem
l'amor romàntic».
També s'ha mantingut la visibilització de
diferents lluites amb la publicació en
xarxes de posicionaments.
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En aquest sentit, s'han fet els següents posicionaments:
Posicionament pel 8 de Març amb la campanya «Si et volen explotar, explota!»
per reivindicar la posició de les dones joves
Campanya

#LLegeixFeminismeiAntifeixisme.

A

causa

de

les

restriccions

provocades per la covid, a la data oficial del 23 d'abril s'ha realitzat una campanya
de sensibilització en xarxes. La campanya de compra de llibres s'ha realitzat al
juliol.
26 d'abril dia de la Visibilitat Lèsbica per denunciar les injustícies i els privilegis
que imperen al nostre voltant i trenquem un cop més amb la mirada que se'ns
imposa a les joves.
Pel 28 de maig: Campanya “Les nostres regles!” de sensibilització i trencament de
tabús al voltat del cicle menstrual
Posicionament pel 28J, «ALLIBEREM-NOS!» contra la mercantilització del dret de
les persones a ser i estimar i per l'alliberament sexual i de gènere!

5 de setembre Dia de
les Dones Indígenes per
visibilitzar i reconèixer
la seva història i
resistència enfront de la
repressió, colonització i
discriminació.
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Un altre repte, el treball en xarxa amb altres entitats, es materialitza amb l'organització
de les desenes Jornades de Lleure i Feminismes amb l'Escola Lliure el Sol, Esplac,
Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

Aquest any, les Jornades van celebrar
deu anys de trajectòria, i vam voler
revisar i valorar els aprenentatges a
través de cinc eixos: interseccionalitat,
lluita contra les violències masclistes,
relacions, reapropiació dels cossos i
autodefensa feminista. Les jornades van
adoptar un format híbrid. Del dilluns 19
al dijous 22 d'octubre es van realitzar
xerrades telemàtiques i el diumenge 25
es va celebrar la jornada presencial al
Casal de Joves Girapells amb 100
participants i que vam comptar les
talleristes
de
Sexus,
Las
Kellys,
ActivaMent de Catalunya, Lola no estás
sola, l'Esberla, el Zoe, Marikarmen Free i
Verónica Arauzo, el Centre Jove d'Atenció
a les Sexualitats, Hora Bruixa i Periférikas
i la Comissió de trobades no-mixtes del
moviment per l'habitatge a Catalunya

Respecte a la formació i assessorament per part de col·lectius feministes, s'han
realitzat les ja esmentades en relació amb les campanyes de sensibilització. També s'ha
treballat amb la cooperativa feminista Almena per a l'elaboració d'una diagnosi de
gènere per a la Federació que estarà disponible a principis de l'any 2021.La realització
d'aquestes campanyes ha afavorit la consolidació de la comissió que ha mantingut
activitat al llarg del curs i ha complert els objectius plantejats.
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Programa de Salut
El programa de Salut i Gènere es va dividir al 2020 en Comissió de Salut i la Comissió
de Feminismes i LGTBI (anteriorment Gènere). D'una banda, el programa de Salut tenia
per objectiu general fomentar la salut i el plaer en la federació i les entitats federades.
Per aconseguir això, es van establir tres objectius específics.
El primer, potenciar els coneixements i eines a les entitats federades en matèria de
salut i plaer que es materialitza en tres accions específiques. A causa de les restriccions
provocades per la covid-19, aquestes accions encara no estan finalitzades, però la
comissió està treballant tant com a portar a terme Jornades de Salut (programades el
gener de 2021), com per desenvolupar un programa d'accés descentralitzat a recursos
de reducció de riscos en consum de drogues i per oferir formacions de l'àmbit de la
salut. Les formacions temàtiques relacionades amb el plaer i la sexualitat s'han
gestionat des de la comissió de Feminismes.
En relació amb l'objectiu de consolidar la comissió de salut, aquesta ha dut a terme
més reunions de les previstes (una cada dos mesos aproximadament). També es va
escollir l'ús de substàncies com a temàtica de l'any i en la que es centraran les jornades
de salut. Pel 2021 el tema central serà la salut mental i el jovent.
Per assolir l'últim objectiu: desenvolupar una perspectiva política i comunitària en salut
com a federació, la comissió ha generat una campanya al voltant de la temàtica de
drogues que inclou un posicionament, una formació específica que s'inclourà a la
borsa de formadores i un seguit de materials de reducció de riscos. També s'ha donat
suport a campanyes i iniciatives relacionades amb la salut i els drets humans com a la
campanya #SuportDontPunish.
En l'àmbit del treball en xarxa, s'ha continuat treballant amb l'Agència de Salut Pública
de Barcelona en la traducció al castellà del joc de taula «Tu saps, tu tries» i també s'han
establert contactes amb altres entitats com a Energy Control per al desenvolupament
de formacions específiques.
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Programa d'Interculturalitat
Des del programa d’interculturalitat ens vam marcar un sol objectiu principal:
potenciar l’àrea antiracista i intercultural de la Federació. D’aquesta línia general se’n
derivaven dos objectius específics: crear i dur a terme recursos pedagògics
antiracistes de la Federació i Integrar i fomentar un discurs antiracista i antifeixista
dins l'ideari i accions de casals, relacionant-nos amb entitats i projectes antifeixistes i
antiracistes propers.
Pel que fa a la creació de recursos pedagògics, podem dir que hem pogut generar 2
de 3 dels recursos que vam plantejar: el mapa d’entitats que treballin amb la
diversitat cultural a Catalunya i la guia per promoure la perspectiva intercultural dels
casals de joves. Ambdós materials els hem elaborat juntament amb Esplais Catalans i
amb la col·laboració de l’Escola Lliure el Sol.
Respecte al mapa d'entitats, actualment hi
participen 42 organitzacions que treballen
amb diferents tipus de diversitat (sexual i
de gènere, de classe, funcional i cultural),
però la intenció és anar ampliant el recurs,
sobretot per augmentar el nombre
d'entitats que duguen a terme la seva
activitat fora de Barcelona.
Respecte a la guia per promoure la
perspectiva intercultural, és un recurs que
intenta donar eines als casals de joves
amb dos objectius concrets: buscar
estratègies per esdevenir espais més
inclusius i treballar en xarxa amb entitats
liderades per persones migrades o
racialitzades de forma negativa.
Malauradament, les energies dipositades en l’elaboració col·lectiva dels dos materials
anteriors, així com la manca de casaleres dins de la comissió intercultural, han fet
inviable l’eina d’autodiagnosi prevista.
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Pel que fa a la integració d’un discurs antiracista i intercultural dins l’ideari i les
accions de la Federació, hi havia tres accions previstes: la creació de la comissió
intercultural, la realització de les jornades de participació i interculturalitat i la
redacció d’articles i posicionaments.
Pel que fa a la creació de la comissió, podem dir que l’objectiu s’ha complert a
mitges. Si bé s’ha creat una comissió com a tal (i aquesta ha fet molta feina), aquesta
només ha estat formada per una persona tècnica i una referent del secretariat, per
tant no ha comptat amb la implicació de cap casalera.
Respecte a l’organització de les Jornades d’Interculturalitat, tot i les dificultats
derivades de la COVID-19 que ens van obligar a canviar-les de data, finalment les
vam poder celebrar de forma telemàtica el 7 de novembre. Han sigut unes Jornades
organitzades juntament amb altres organitzacions del Lleure Educatiu (Esplais
Catalans, Escola Lliure el Sol i Fundació Ferrer i Guàrdia) en les que han participat un
total de 50 persones i on hem treballat en xarxa amb entitats que treballen en
qüestions relacionades amb la diversitat cultural com Catarsia, Joves referents, Espai
la Tregua, Bayt al-thaqafa o AfroFemKoop. Tot i l’èxit general de la convocatòria, hem
de destacar la poca participació per part de les casaleres (tot i que es van inscriure
unes 15, finalment van participar menys de 10).
Finalment, en referència a la redacció d’articles i posicionaments, tot i que s’han
generat alguns posicionaments com el del dia de les persones refugiades (20 de
juny), no és tampoc una acció que s’hagi prioritzat per part de la comissió, en part
per la manca de forces dins d’aquesta.
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Programa d'Antifeixisme
La comissió d'Antifeixisme va sorgir l'any 2020 a petició de les voluntàries i amb
l'objectiu de potenciar la perspectiva i l'àrea antifeixista de la federació. Es van definir
dos objectius específics. El primer, treballar la perspectiva antifeixista als Casals de
Joves s'ha aconseguit amb la realització de diferents accions.
S'ha continuat amb la difusió de la campanya #LlegeixFeminismeiantifeixisme pel 23
d'abril i pel 23 de juliol. Pel 12 d'octubre i a causa de la impossibilitat de crear una
nova campanya o generar un posicionament polític, s'ha tornat a difondre la
campanya «Neteja el barri, neteja el Casal» que té l'objectiu de denunciar el dia de la
Hispanitat i la ideologia franquista i feixista que ho defensa.
També, per l'1 de maig s'ha redactat i dissenyat un posicionament per denunciar la
situació d'extrema vulnerabilitat i pobresa de les treballadores, augmentada per la
pandèmia, i per demanar un pla de xoc social i de mesures polítiques i econòmiques
per a les joves i altres col·lectius en risc.
Per últim, la Transforkada que se celebrarà el dissabte 12 de desembre, anirà al
voltant de l'antifeixisme. En un primer moment la intenció era organitzar un cap de
setmana sencer a l'abril, però per causa de la pandèmia, s'ha hagut de canviar el
format i adaptar el contingut a una sola jornada en Barcelona que comptarà amb
tallers de defensa personal, capitalisme digital i navegació anònima, i antirrepresió i
legalitat i també una xerrada del col·lectiu Madres contra la Represión.
Al llarg de l'any s'ha aconseguit el segon objectiu de consolidació de la comissió.
S'han dut a terme reunions mensuals per organitzar les activitats i crear els
posicionaments. També, en determinants moments s'ha treballat en xarxa amb
altres organitzacions com a SomAntifa i s'ha donat suport econòmic a la causa
antirepresiva del 30M.
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Programa Consum Conscient
El programa de Consum Conscient va sorgir l'any 2018 i pel 2020 va definir com a
objectiu general Dotar i sensibilitzar als casals de joves al voltant del consum
responsable, el decreixement i l'anticapitalisme. Per aconseguir-ho, es van establir 4
objectius específics.El primer d'ells, Implicar-nos com a Federació en temes que
afectin la sostenibilitat, s'ha complert amb el foment de l'ús del transport públic en
els actes organitzats per la Federació (encara que aquest any no hagin sigut molts) i
amb la publicació de posicionaments i adhesió a campanyes com a Confinem els
cotxes, recuperem la ciutat.
Amb relació amb el segon objectiu, crear
recursos per fomentar l'ESS i el
cooperativisme, s'han organitzat les
jornades
de
consum
conscient.
Aquestes es van celebrar el 7, 8 i 9 de
setembre a tres casals de Barcelona
amb tres formacions de l'Escola Lliure El
Sol: economia feminista i cures a les
entitats, la gestió democràtica a les
entitats i eines i estratègies de
l'economia social i solidària.
A l'última sessió també es va presentar la
Guia de Consum Conscient de la
Federació. En aquest sentit, queda
pendent fer la presentació a VallèsOsona i Llobregat. També queda
pendent la negociació de convenis amb
agents de l'ESS i la creació d'un recurs
sobre l'ús de la bicicleta i transports
alternatius.
Amb relació a l'objectiu d'esdevenir un filtre amb mirada crítica de les activitats de la
Federació queda pendent pel 2021 la creació d'una check list amb indicadors de
consum conscient per tal que les activitats realitzades des de la Federació
segueixen pràctiques sostenibles.
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L'últim objectiu, fomentar la participació casalera a la comissió. Aquesta s'ha
aconseguit, arribant a ser quatre voluntàries amb participació activa i continua al
llarg de l'any. La comissió s'ha reunit de forma bimensual aproximadament, però cal
seguir treballant per consolidar-la i fer-la créixer

Programa Internacional
La crisi sanitària del Covid-19 i la manca de força política per liderar aquest
programa, ha donat lloc a que no s’hagi pogut desenvolupar les línies d’acció que
teníem plantejades durant aquest any.
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ÀREA DE
RELACIONS EXTERIORS

Relacions amb altres entitats
Aquest any les relacions amb entitats no han estat una línia prioritària com a
secretariat, centrant més els esforços en la dinàmica interna federativa i dels casals de
base.
Tot i això hem mantingut el nostre compromís en referència a la transformació de
l’Escola Lliure el Sol en cooperativa. Hem participat en tots els espais de participació
de la cooperativa on hem estat convidades i hem continuat amb el nostre compromís
a través de la participació dins del Consell Rector, on està la Carla Valle com a
representant juntament amb Esplais Catalans i la Fundació Ferrer i Guàrdia.
Continuem generant projectes conjunts amb Esplais Catalans i l’Escola lliure el Sol,
com les jornades de Lleure i Feminismes i aquest any s’han unit Escoltes Catalans i
Minyons Escoltes dins de l’organització. Aquest any també hem encetat per primer
cop les Jornades d’Interculturalitat que hem organitzat amb Esplais Catalans, l’Escola
Lliure el Sol i la Fundació Ferrer i Guàrdia i tot i haver-se adaptat al format virtual per
la realitat que estem vivint, va ser un èxit. Cal continuar treballant perquè aquestes
activitats tinguin més participació de les casaleres de base.
Quant a les plataformes associatives de les quals formem part, hem mantingut la
participació en el CNJC, tant als espais de decisió generals com a l'àmbit d'educatives.
Coordinant-nos i fent-nos traspàs de les informacions que anàvem tenint les unes i
les altres sobre la gestió de la Covid-19. També hem començat a participar en un grup
de treball del CNJC i administracions autonòmiques pel “Certificat d’experiència
associativa”, projecte que va encetar la Federació fa molts anys i que s’està recuperant
des del moviment associatiu, per donar-li una òptica més global.
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Tot i no formar part del CJB, hem dotat de continuïtat la relació amb trobades per
coordinar les accions que estàvem duent a terme, compartir informació i inquietuds
sobre la gestió de la Covid.
Sobre a la plataforma europea «European Confederation of Youth Clubs» (ECYC)
seguim amb el rol «d’observadors internacionals», tot i que aquest any no hi ha hagut
gaire moviment.

Les col·laboracions que vam encetar
amb l’Associació de Polítiques i
Professionals de Joventut de Catalunya a
finals de l’any passat, han donat lloc a
l’organització conjunta de les jornades
RECONEIXEM-NOS, que tot i coincidir
amb el temporal Glòria, van anar molt
bé. En aquestes jornades van participarhi forces entitats i vam tenir l’oportunitat
de compartir projectes i teixir aliances.

Per últim, aquest any hem començat a teixir relacions amb el Centre d’Estudis Africans
i Interculturals (CEAI) amb l’objectiu de crear aliances i projectes conjunts de cara al
2021.

Relacions amb administracions
Les administracions amb les quals ens hem reunit aquest any han estat:
• Ajuntament de Barcelona - Departament de Joventut
• Agència Catalana de Joventut
• Diputació de Barcelona
• Generalitat de Catalunya
• Ajuntament de Corbera de Llobregat
• Ajuntament de Llinars del Vallès
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La direcció del Departament de Joventut que fins a l’any passat havia estat en mans
de la Norma Pujol (ERC) va passar a inicis d’any a la Laia Girós (ERC), portem tres
anys de canvis i vacant a joventut de la Generalitat. Aquest procés ha paralitzant les
relacions polítiques entre la Federació de Casals de Joves i la Generalitat, ja que ens
hem hagut de trobar de nou amb una persona nova i tornar a encetar totes les
nostres reivindicacions i demandes. La gestió del covid-19 per part de
l’administració general, ha estat nefasta, no donant informació i amb gran lentitud
per donar resposta a les necessitats de tot el moviment associatiu català.
Pel que fa a Diputació de Barcelona hem aconseguit reunir-nos amb el regidor i el
cap de l’oficina jove, ja que fins ara només teníem contacte tècnic amb l’àrea
d’igualtat i ciutadania. Hem encetat coordinacions, però hem perdut el finançament
que ens atorgava l’àrea d’igualtat.
Les legislacions i els sistemes de governança no han contemplat fórmules per
atendre la crisi i la burocràcia administrativa ha estat un fre per a l’adopció ràpida
de mesures. Fins i tot quan la seva actuació venia precedida per la millor de les
voluntats, els responsables polítics no han actuat amb rapidesa, ni amb prou volum,
ni amb prou eficàcia. El procés de reconstrucció i recuperació, de nou, no ha tingut
en compte a les joves i se’ns ha marginat dels espais de governança compartida,
aïllant-nos i deixant incògnites obertes durant molt de temps. Des de Casals de
Joves hem aportat aquesta mirada crítica i reivindicativa que esperem que tingui els
seus efectes durant el proper any.
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ÀREA DE
COMUNICACIÓ

L'àrea de comunicació tenia l'objectiu, pel 2020, d'incorporar una
dimensió estratègica i transversal a la comunicació a partir de tres
objectius específics. El primer d'ells, millorar la dimensió comunicativa de
la Federació i els casals, no s'ha aconseguit totalment.
Resten pendents la creació d'un pla macro pels casals i la creació d'una base de
dades de mitjans de comunicació. Les accions que si s'han desenvolupat són la
creació d'una nova web de la Federació i la creació d'un pla de comunicació i imatge
gràfica amb Digital of Things Studio.
Respecte a l'objectiu d'aconseguir un bon reconeixement social de la Federació i el
model casalero, s'ha anat millorant la presència en línia amb publicacions en la web i
les xarxes socials de la Federació, seguint la línia dels anys 2018 i 2019. En aquest
sentit s'han realitzat posicionaments públics sobre qüestions d'actualitat com al 8 de
marc, l'1 de maig i la crisi de la covid-19, o la campanya #SupporDontPunish per la
defensa global de polítiques de drogues basades en la salut i els drets humans.
Tot i que la crisi de la Covid-19 ha dificultat l'enviament de materials físics de
campanyes als casals, s'ha mantingut la difusió de materials a través de la web i
xarxes de la federació i s'han creat noves campanyes i materials. Una altra de
accions realitzades ha sigut la creació d'una comissió de comunicació per tal
donar suport al desenvolupament del pla de comunicació i la web.

les
les
les
de

Respecte a l'objectiu de ser més proactives en la difusió externa a través dels
mitjans de comunicació és necessari ser més proactives per contactar amb els
mitjans i aprofitar les oportunitats que es presentin per aconseguir-ho.
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Al llarg de l'any XX dels projectes han aparegut als mitjans:
Jornada (Re)Coneixem-nos! a la web del CRAJ I de BarcelonaActiva
Jornades d'Interculturalitat a Xarxanet.org
X Jornades de Lleure i Feminismes a Estris.cat, Xarxanet.org i a la web del CRAJ

Respecte a l'objectiu d'apropar i millorar el nivell de comunicació entre la
Federació i els casals, actuant com a un altaveu, s'han realitzat accions per
augmentar la seva visibilitat: s'ha donatdifusió a diferents activitats dels casals a
través de les xarxes socials de la Federació. L'actualització de la web serà un factor
clau per continuar treballant en aquesta línia, ja que permetrà crear un espai
estable de difusió i informació.
Per últim, s'ha mantingut el Whatsapp com a eina informativa per compartir les
informacions més rellevants i els enllaços.
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ÀREA
DE GESTIÓ
Aquest any la figura de coordinació econòmica ha hagut d'assumir més rol
de coordinació de projectes i laboral de la ST, per tant ha sigut inviable
assolir totes les línies plantejades pel 2020. A més la COVID no ha ajudat
l'increment d'aquesta tasca i no ha permès realitzar totes les accions que es
volien assolir.
A més la figura està en procés de canvi atès que passarà a ser novament gerència i
deixarà de desenvolupar tasques comptables que fins ara ocupaven molta part de la
jornada laboral.

Oficina transformadora i sostenible
Aquest any s'ha realitzat una formació específica sobre fiscalitat referent al vessant
econòmic de la justificació dels convenis. A més a més, s'ha realitzat una formació
específica sobre com censar-se a la Secretaria General de Joventut de Catalunya.
Aquest any s'ha desenvolupat un document compartit sobre el pla de despesa anual,
en aquest consten les subvencions de 2020 i com es justificaran les mateixes. Aquesta
eina vol aproximar la tasca econòmica a tota la ST i el secretariat a més de servir per
tenir un seguiment i control més proper a la realitat administrativa que comporta
demanar subvencions. Vol ser una eina per coordinar i ser coherents les línies anuals i
els projectes subvencionats.
Aquest any s'ha fet una coordinació amb Arç per tal d'ajustar la pòlissa d'Accidents
dels voluntaris i de Responsabilitat Civil. A més, s'ha mantingut comunicació mensual
amb la gestoria laboral.
D'altre banda s'ha mantingut el dia del bé comú, un matí que destinem
trimestralment a netejar, endreçar i millorar l'espai en el qual treballem.
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Evidentment, la COVID no ens ha deixat fer-ho durant mig any, però des de setembre
s'han fet diversos matins, on s'ha aprofitat per endreçar i adaptar l'oficina a la
normativa LOPDGDD, a més de realitzar una neteja a fons de la documentació antiga
i de materials obsolets. Creiem que funciona molt bé i s'ha de mantenir com fins ara
a condició que les mesures sanitàries ens ho permetin.
Sobre el tancament de comptes bancaris, no hem pogut tancar els comptes de la
Caixa, atès que moltes de les subvencions que rebem encara arriben a la Caixa.
Aquest any ha sigut complicat donada la situació COVID i no ens ha permès fer la
roda de bancs plantejada per canviar d'entitat bancària. Es planteja com a línia per
l'any vinent tancar definitivament el compte i buscar una nova entitat bancària adient
a les nostres necessitats.
Donada la situació de pandèmia s'ha fet una forta inversió en aparells informàtics.
S'ha comprat un portàtil per a cada tècnic de la ST amb el que desenvolupar la seva
feina de manera telemàtica. S'ha prioritzat la compra de portàtils per la versatilitat
que tenen a l'hora de fer reunions fora de l'oficina i a la vegada poder treballar a
l'oficina només endollant la pantalla. A més s'han comprat dispositius mòbils per a
les tècniques territorials atès que els que hi havia eren personals. D'altre banda s'ha
demanat una línia de telèfon per a gerència i programes, ja que fins ara fan servir els
seus números personals, amb secretaria general també s'ha demanat un número
exclusiu, ja que fins ara el que hi havia, tot i que el pagava l'ACJ, era un número
personal de la treballadora. A partir d'ara es prioritzarà tenir números de l'entitat per
facilitar el relleu i el contacte quan les persones treballadores marxin i entrin de
noves. A més s'ha adaptat el servidor per a poder treballar en remot i que la
documentació pugui estar disponible per a tothom, a banda de fer servir eines
telemàtiques com Zoom o Drive.
Com cada any s'ha fet un calendari de totes les subvenciones que atorguen les
administracions públiques, s'ha diversificat bastant la font d'ingressos, moltes
d'aquestes, però les gestiona el Departament d'Afers socials i Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest any s'ha començat a treballar el traspàs de tasques entre Secretariat General i
la figura de coordinació econòmica que passarà a ser de nou Gerència. Donat aquest
canvi encara no s'ha implementat una eina de seguiment laboral que permeti fer les
valoracions anuals, no solament de la persona treballadora sinó també de les tasques
i hores que si dediquen a cada àrea i projecte de l'ACJ. Durant l'any 2021 es treballarà
en aquesta eina i s'implantarà definitivament.
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Crear i consolidar recursos per als Casals de Joves federats.
S'han realitzat diversos assessoraments als casals, econòmics i fiscals en la seva
majoria, però no s'ha creat cap formació nova.
L'oficina comença a ser un punt de referència de les casaleres, no només
físicament (atès que la COVID ens ha obligat a tancar durant uns quants mesos), ja
que hi han assessoraments en els propis casals que ho demanen, sinó que les
casaleres ho tenen present com a recurs i ho fan servir quan tenen dubtes o
necessiten ajuda.
Sobre la participació en la plataforma de gestió cívica, només s'ha participat del
grup motor del Fons de Contingència. S'ha de valorar la idoneïtat de participar a la
plataforma i qui ha d'assumir anar aquestes reunions.
El mapa de gestió dels diferents casals s'ha d'actualitzar amb les noves altes i
baixes, però continua molt semblant al de l'any passat.
L'ampliació de la Carpeta que no t'empapelin s'ha deixat ja que no era gaire urgent,
ja que disposa de tota la informació necessària, el que si s'ha fet és imprimir de
noves per als nous casals.
Donada la situació actual no hem sapigut trobar el moment per engegar la
campanya Forever Young, ens sembla una situació prou complicada com per
demanar esforç econòmic a les sòcies. Tot i així ens plantejem reformular-ho de
cara a 2021.

Fomentar el lideratge polític de l'àrea de gestió
S'ha realitzat un seguiment bastant continuat i de profit entre la coordinadora
econòmica i la referent del secretariat, gairebé quinzenalment. Amb el COVID,
òbviament, s'han fet servir canals de seguiment online, a més de document
compartir per visualitzar tant l'estat del compte bancari com el pla de despesa
anual, cosa que ha facilitat la gestió de la feina. Això facilita la presa de decisió a
nivell econòmic i permet flexibilitzar les despeses que té l'ACJ.
Gairebé hem aconseguit tenir una persona de referència de cada casal en temes
d'economia i tresoreria, s'ha creat un excel amb les persones i el contacte per
facilitar la comunicació i la justificació del conveni, es va actualitzant anualment.
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