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Introducció
L’any 2021 ha estat un any de molts canvis i adaptacions, ens ha enfortit en molts
moments però també ens ha plantejat altres dificultats que sempre intentem superar.
Les joves som un dels col·lectius que més ens ha afectat la pandèmia per culpa de les
polítiques impulsades pels governs i el sistema en el qual vivim, això ha provocat que
algunes coses hagin canviat en nosaltres i es nota que estem pagant l’esforç de tot
aquest temps. Estem acostumant-nos totes a la nova realitat, a què poc a poc haguem
anat sortint de les clausures i limitacions però sempre de manera incerta, desinformada,
imposada i molt pesada. Malgrat això, ens hem de felicitar per seguir aquí, associades i
combatents com sempre i ens hem de creure amb el poder i la responsabilitat de ser
agents actives de canvi.
D’altra banda, hem de tenir en compte que ha estat un any de canvis també a nivell
federatiu. A finals de l’any passat va canviar la Secretaria General i gran part del
Secretariat, i la Secretaria Tècnica també ha viscut un gran relleu. Hem tingut molts
espais per reflexionar i proposar canvis i els hem intentat compartir amb totes les
casaleres, sempre amb la intenció que cada vegada la Federació de Casals fomenti
més la pinya entre entitats, sigui més útil per totes vosaltres i la poguem viure com un
èxit del treball en xarxa, l’autogestió juvenil, la transformació social i els aprenentatges
col·lectius.
Un dels elements més importants de tot aquest procés ha estat l’elaboració del Pla
Estratègic, una passa més cap a l’actualització de la Federació. Un Pla pensat i creat
per casaleres que ens guiarà estratègicament els propers anys. Així com el 2020
actualitzàvem els Estatuts, aquest 2021 hem fet el Pla Estratègic i el 2022 ens posarem
amb el Reglament de Règim Intern i, quan puguem ens posarem amb el Projecte de
Centre. La intenció és que cada vegada la Federació sigui més de totes de forma real,

3



sigui transparent i sigui participativa.
És cert que en totes s’ha notat i encara dura el desgast que ha suposat la pandèmia, la
sensació de no poder fer res tranquil·les i gaudint i ara està costant un xic tornar a
agafar el ritme. Ara bé, la confiança és absoluta en què el projecte casalero segueix viu,
ens seguirà connectant a les persones i a les entitats i seguirem lluitant i aprenent juntes
des de la solidaritat i el compromís. Els Casals de Joves heu estat fent una feinada en
unes condicions molt adverses i les administracions no ens ho reconeixeran prou mai,
però els hi hem de fer saber cada dia que seguim actives, unides i inconformistes.
Aquesta memòria de l’any 2021 ens ha de servir per estar ben orgulloses de seguir
lluitant i, també ens ha de servir per a ser autocrítiques i demanar-nos tornar a les
energies, il·lusions i motivacions que teníem l’any 2019 i superar-les amb escreix l’any
2022. Així doncs, felicitats a totes i a seguir endavant! A Casals de Joves més i millor!

Àrea d’organització
Ha estat un any de reflexions i canvis i d’adaptar-nos a la nova realitat. Les limitacions
de la pandèmia, durant gran part de l’any (i encara ara a final d’any en algunes coses)
no ens ha deixat fer previsions amb una certesa i tranquil·litat, i ens ha desgastat en
molt motius. Ara bé, també ha estat un any il·lusionant, en quasi tot millor que el 2020,
per la resiliència mostrada i les ganes de seguir evolucionant cada dia.

“Consolidar una Federació horitzontal, transparent i amb lideratge polític de base”

Aquest era l’objectiu general que ens marcàvem i hi hem estat treballant tot l’any i
considerem que en gran part s’ha aco aconseguit. És cert que sempre hi ha moltes
coses a millorar i que hem de ser ambicioses i crítiques, però aquest ha estat un any en
el qual s’ha treballat molt per aquest objectiu. El Secretariat ha tornat a tenir
representació del Llobregat i ha estat el més nombrós dels últims anys, es segueixen
consolidant els espais participatius i de decisió horitzontal, s’ha tornat a treballar per a
desenvolupar un Pla Estratègic que no es feia des del 2014 i és la primera vegada que
es fa amb participació real casalera, s’han compartit totes les actes del Secretariat al
llarg de tot l’any i moltes coses més que a continuació es detallen i que fan que
haguem d’estar satisfetes de les passes fetes.

Com sentim la Federació?

Cada any es treballa per a què els Casals i les casaleres us sentiu vostra la Federació,
us creieu que és per vosaltres i que per això es va crear i es manté a dia d’avui, cada
any més nombrosa i consolidada. Seguim fomentant els espais d’interrelació com la
Transforkada que es farà ara a finals de novembre, així com que tots els territoris es
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trobessin per treballar i per gaudir-se, i aprofitar Trobades del Pla Estratègic, Ago o
Irresponsables per a fer cohesió després de tant de temps d’agonia telemàtica.

Aquest any s’ha fomentat molt el feedback amb els Casals per tal que ens diguessiu
què necessiteu de la Federació, què és el que us motiva i què el que us allunya i com
poder-la construir entre totes molt més propera. D’aquesta manera, a la reunió
d’Irresponsables del març vam fer un punt important per parlar de com posar els
Casals al Centre, hem fet formularis per saber la vostra opinió en varis moments de
l’any, s’ha treballat també a través del Pla Estratègic com ser més coherents amb totes
vosaltres, i s’ha treballat en varis espais del Secretariat i la Secretaria tècnica. És
responsabilitat de totes dir la nostra, aportar contingut als debats i formularis per poder
construir una xarxa casalera que ens sigui útil, que ens la sentim nostra i la puguem
gaudir. Per tant, pel futur, que no us faci mandra dedicar uns minuts a pensar i
proposar com la Federació pot millorar pels Casals, entre totes ho farem.

També hem pogut gaudir d’un munt de recursos i materials casaleros que s’han repartit
en diferents moments de l’any, com per exemple la mascareta casalera que ens ha
acompanyat tot aquest temps i molts altres recursos que s’han creat des dels
programes i s’han anat repartint a tots els espais intercasaleros.

Espais de participació
Aquest ha estat un any ambiciós i positiu per moltes coses. Primer de tot, destaquem
que per primera vegada s’ha oficialitzat una segona Assemblea General Ordinària, ja
que quasi cada any n’havíem de fer alguna d’extraordinària un cop començat l’any per
aprovar pressupostos i altres temes que sorgien. S’ha valorat positivament i per tant, és
un nou espai que es mantindrà en el temps. Aquesta AGO es va ajuntar amb la reunió
d’Irresponsables de primavera per tal de no multiplicar els caps de setmana que ocupa
la Federació.
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També hem de celebrar que en les Reunions d’Irresponsables i la Ago de primavera hi
ha hagut participació de tots els territoris (i esperem que a la de final d’any també),
objectiu important que ens marcàvem i esperem que cada vegada es consolidi més la
interterritorialitat. També es va crear l’espai de treball del pla estratègic, del qual la
primera trobada va anar molt bé amb participació tant de Barcelonès com de Llobregat
amb la presència total de persones provinents de 7 casals. La segona al final es va fer
només amb les membres de la comissió ja que era a finals de juliol i va costar més.
Aquesta comissió s’ha de posar en valor ja que està formada conjuntament per
casaleres de base i membres del Secretariat i han estat treballant tot l’any per generar
espais de reflexió i diagnosi federativa i crear estratègies per a què ens guiïn els propers
3 anys. El fet que aquest Pla Estratègic s’hagi fet amb participació directa de les
casaleres respon a l’objectiu principal de seguir horitzontalitzant cada dia més la
Federació amb la participació de totes.

Pel què fa al Secretariat, ha estat un any de canvis, el segon consecutiu, i és quelcom
que genera moltes coses positives per poder tenir espais de reflexió i canvi, però també
dificulta les sinèrgies i facilitat de treball. Així doncs, aquest any va haver relleu de
Secretaria General i van entrar també quatre persones noves que han acabat formant
un Secretariat de vuit persones. Ser tantes ens ha donat la opció de poder-nos repartir
molt les àrees, afrontar la majoria de reptes que teníem i encarar la difícil “tornada a la
normalitat”, però, també ha estat un repte per adequar horaris, noves dinàmiques de
treball, fer cohesió i trobar espais per cuidar-nos i treballar les cures. Tot i així, hem
aconseguit fer dues tancades de cap de setmana de tot l’equip i una jornada de dia de
cures.

Tanmateix, és important fer èmfasi en la millora de les relacions que hi ha hagut entre el
Secretariat i la Secretaria Tècnica (les treballadores). Veníem d’uns anys complicats,
amb tensions i dificultats heredades i molta necessitat de trobar metodologies vàlides
per totes les parts, espais de coordinació i treball, de cures i de cohesió, i els hem
complert quasi tots. Una vegada al trimestre s’ha fet una reunió llarga de cap de
setmana amb espai per la cohesió i vam fer una tancada conjunta al mes de juny de la
qual se’n van extreure moltes propostes i estratègies molt positives. Podem dir que
tornem a ser un equip que camina en la mateixa direcció, treballar per les casaleres i els
Casals.
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Transparència
Podem afirmar que ha estat un any de millora en aquest sentit. Per fi s’han estat
compartint totes les actes del Secretariat durant tot l’any amb els Casals de Joves i
podem dir que s’ha estat molt transparent en tots els espais de participació, comentant
tot el rellevant encara que fos en punts merament informatius perquè estiguessiu al dia
de tot. Els temes laborals s’han estat tractant amb les membres de la comissió de
forma horitzontal entre treballadores, secretariat i casaleres. Hi ha altres millores que
encara no són molt visibles potser ja que s’han estat treballant durant l’any i la idea és
poder-les posar en pràctica a la nova web que per motius externs ha trigat massa en
estar operativa, així que seran visibles l’any vinent. Ens referim a què hi haurà una àrea
casalera interna a la web amb tota la documentació, actes, i tot el que creieu que hi ha
d’anar i que pogueu compartir també els vostres projectes. També estem treballant en
fer més fàcil i entenedora la documentació i burocràcia i que totes sapigueu el perquè
de les coses que es demanen des del Secretariat. Per últim, hem inaugurat a mig curs
el whatsapp casalero setmanal que reben totes les persones referents dels Casals als
territoris en el que hi ha la informació rellevant d’allò que s’està coent.
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Com a deures que no hem pogut complir del tot aquest any, ens emportem el fet de
millorar molt més a nivell comunicatiu i que estigueu més al corrent del dia a dia també
a través de les xarxes socials, que les hem tingut un xic abandonades. També volem
comentar que potser no tots els Casals heu vist al Secretariat o als Equips Territorials a
les vostres assemblees o espais i recordar que és feina de totes que aquestes sinèrgies
i seguiment dels projectes funcionin, que poguem connectar les persones i projectes.
Tot i que s’ha de posar en valor que sí que hi ha hagut moltes visites, ens emportem
com a tasca pendent pel 2022 el fet de millorar més en aquest sentit!
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Àrea de Suport
Aquesta àrea és una de les més importants de la Federació i de les que totes tenim
més clara la seva utilitat. Hem de seguir creixent, revisant i millorant per tal de cobrir
millor les necessitats dels Casals, no obstant, tot i que ha estat un any complicat per la
pandèmia, s’han acabat duent vàries accions de suport tant econòmic, com polític com
material. Esperem seguir treballant per tal de poder entendre com oferir un suport cada
vegada de més qualitat, i us convidem a tots els Casals a fer-nos-ho saber!

Oficina de suport
Aquest any la Secretaria Tècnica i la Secretaria General s’han format en temes
d’economia i gestió d’equipaments, en lideratges i gestió d’equips, facilitació de grups,
feminismes, cures a les entitats, entre moltes altres qüestions. Ha estat un any de molt
relleu que ha vingut acompanyat de molta formació per poder estar a l’altura de les
demandes i necessitats dels Casals i fer sempre assessoraments i projectes de qualitat.
Aquestes formacions les utilitzem en el nostre dia a dia federatiu, però també han servit
per fer assessoraments directes amb alguns Casals de Joves Federats i així ajudar-los
amb el projecte.

A més, hem estat pendents de tots els dubtes que poguéssim resoldre sobre totes les
mesures provocades per la pandèmia i per fer-vos més fàcil de dur la incertesa de la
“nova normalitat” i la “desescalada”. És per això, que hem estat negociant amb
Generalitat i amb l’Ajuntament de Barcelona el que ens anessin informant de tots els
canvis en la normativa. Finalment vam aconseguir que l’Ajuntament sí que ens fes cas i
us hem anat enviant tot l’any les actualitzacions de les mesures que rebíem.

Suport Polític
La Federació de Casals està sempre disposada a acompanyar-vos en totes les vostres
lluites veïnals i/o amb les administracions. Us ho fem saber sempre que podem i aquest
any, estem molt contentes de veure com cada vegada més les entitats teniu en compte
la Federació per aquests temes. Així doncs, hem fet acompanyaments per petició
directa de Casals amb l’Ajuntament de Barcelona, amb el districte de l’Eixample, amb
l’Ajuntament de Corbera, amb l’Ajuntament de Rubí i, estem pendents de fer-ho amb
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a Barcelona amb varis districtes. A més, hem
tingut vàries reunions per auditar i pressionar a les administracions en polítiques de
joventut i per explicar i reforçar el model casalero d’autogestió juvenil (us ho expliquem
més endavant al punt de relacions externes).
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Suport Econòmic
La forma més evident de suport econòmic directe als Casals de Joves és la distribució
del conveni, que com cada any, repartim entre tots els Casals de Joves federats que
així ho volen, és a dir, quasi tots (tot i que alguns pocs només ho han fet servir per
pagar la quota). Aquesta distribució es fa en base a una sèrie de criteris que s’han anat
aprovant en Ago els últims anys per tal de ser el màxim justos amb les necessitats i
potencialitats de tots els Casals. Malauradament les subvencions que repartim amb
aquesta distribució estan congelades, però en canvi, cada any som més Casals, així
que és possible que algun Casal hagi trobat a faltar un xic més de suport, hi treballarem
però no depèn de nosaltres. D’altra banda, aquest any no s’ha pogut repartir el
Projecte X, que era un ajut extra que es repartia a qui presentava projectes específics, ja
que normalment es reparteix quan es preveu un extra de romanent, qüestió que aquest
any no ha estat possible.

També s’ha de destacar, però, que tot el banc de recursos, la gran subvenció que
s’ofereix a les participants del curs de directores, les quotes semi-subvencionades
d’activitats i jornades o, projectes com els de l’assignatura, també són un suport
econòmic directe i força important cap a tots els casals i casaleres de base que aquest
any s’ha pogut mantenir.

Banc de Recursos
Després d’un 2020 amb el banc de recursos molt aturat per la limitada activitat
casalera, però que vam aprofitar per a renovar material, ens plau poder compartir la
valoració que aquest any ha tornat a estar força actiu i amb demandes de tots els
territoris. Així, s’ha deixat a vàries entitats diversos materials com el material esportiu i
de circ, els leres, l’equip de so, l’equip de llums, els plats, gots i coberts i la majoria de
forma repetida. Tot i així, encara se li podria donar més utilitat al llarg de l’any i seguirem
treballant per tal d’aconseguir-ho.

D’altra banda, s’han actualitzat els protocols de cessió per fer-los coherents i justos i
ser curoses amb el material que és de totes. Per últim, ha quedat pendent
l’actualització del material segons les vostres necessitats i, sobretot, el recurs
inter-casalero que pretenem fer visible a la nova web (que tant ha trigat en estar
disponible) en el qual es podrà compartir tot aquell material que els Casals esteu
disposats a compartir entre vosaltres, i totes aquelles formacions, projectes, activitats o
processos que puguin connectar els vostres projectes mitjançant aprenentatges
col·lectius i així enfortir-nos entre totes teixint una xarxa cooperativa de debò. Ho tenim
pendent i esperem que estigui d’aquí ben poc!
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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 el context de pandèmia en el que vivíem, vam determinar que la nostra
principal tasca en aquest sentit havia de ser fomentar l'activació dels casals.
Malgrat que hem desenvolupat algunes accions en aquesta direcció (oferir
assessorament respecte a quines activitats es podien fer i quines no, posar a la
seva disposició termòmetres elèctrics, mascaretes o gel hidroalcohòlic, etc.),
considerat que la nostra intervenció ha condicionat molt menys l’activació dels
casals que la reducció de les restriccions. En aquest sentit, podem concloure que
la poca activitat dels casals ens ha dificultat accions com reunir-nos amb elles o
visitar les activitats que han fet.

Tot i això, alguna cosa hem pogut fer. Per una banda, gràcies a l'organització del
Guateque del Llobre, hem pogut fer visites als casals. Per altra, la reducció de les
restriccions ens van permetre visitar una activitat del 6tres9, un dels casals més
afectats per la pandèmia.

Dinamitzar el territori

Per assolir aquest segon objectiu, ens vam marcar 3 reptes principals: enfortir les
relacions entre els casals del territori, mantenir l’ET i fomentar la participació del
territori a la Federació.

Pel que fa a enfortir les relacions entre els casals del territori, podem dir que hem
assolit les diferents accions plantejades. Per una banda, he fomentat el sorgiment
d'activitats territorials, ja que vam ser capaces de muntar el Guateque del Llobre,
un acte de tot un dia on van assistir l'AJUC i l'Agrupa de Sant Andreu, els únics
dos casals que estaven actius. A més a més vam aconseguir que s'apropi un grup
de joves de la Palma de Cervelló que estan interessades a crear un casal de
Joves. Aquesta acció, juntament amb la creació d'un nou model de samarreta de
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territori ha fet que haguem assolit l'objectiu de fomentar la creació d'una identitat
com a territori.

Respecte al manteniment de l’ET, malgrat totes les limitacions comentades, no
només hem aconseguit augmentar el nombre de participants (hem sigut 5
persones durant la major part de l’any), sinó que ens hem reunit amb una
periodicitat d’entre 5 i 7 setmanes. A més a més, tot i que sempre hi ha marge de
millora, hem aconseguit delegar més tasques a l’ET, afavorint el lideratge de les
seves integrants.

Finalment, respecte al foment de la participació dels casals del territori a la
Federació, podem dir que hem assolit en gran part l'objectiu: un casal ha participat
en les Reunions d'Irresponsables i, si tot va bé, tres casals del Llobregat assistiran
a l'AGO de 2021. A més a més, hi ha presència de casaleres del territori a tres de
les comissions de la Federació (interculturalitat, gènere i salut).

Expandir el territori

Aquest ha sigut un any molt complicat pel que fa a l’expansió. Malgrat que
mantenim un contacte periòdic amb diversos grups de joves del territori (Palma de
Cervelló, Gelida i Martorell) no hem acabat d’animar a cap d’ells per formar part de
la Federació.

Tot i això, 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.

Territori Vallès-Osona

Durant l’any 2021 el territori Vallès Osona ha treballat amb tres objectius principals:
Donar suport als casals del territori, Créixer de manera sostenible i Dinamitzar el territori.

Donar suport als casals del territori

Per assolir aquest objectiu s’ha mantingut un contacte telemàtic constant amb els
casals, especialment via whatsapp i correu electrònic. S’ha mantingut el contacte amb
tots els casals del territori tot i que la majoria de casals del territori han realitzat poques
activitats. S’han fet visites a tots els casals almenys una vegada l’any (en el cas
d’Accent va ser a finals de l’any 2020 posterior a l’AGO).
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Aquest contacte ha servit per estar al corrent de les necessitat dels casals i en els
casos en els que ha calgut, fer suport: a nivell burocràtic, de relació amb institucions,
de mudances, etc.

Per fomentar la cohesió entre casals s’havia plantejat realitzar una tancada a l’any,
promoure l’assistència a les activitats d’altres casals del territori i mantenir bona
comunicació entre casals. La tancada s’ha adaptat a la realitat actual del territori
convertint-se en un dinar i s’ha creat un grup de whatsapp d’activitats del territori per
compartir què estan fent els casals, així com per a que les casaleres que ho vulguin
puguin fer difusió, preguntar coses d’interès, etc. Aquest grup de whatsapp es
diferencia d’un altre més formal que serveix per temes burocràtics, reunions territorials,
activitats federatives, etc. Cosa que ha permès poder fer una visita casalera a la festa
major de Canovelles.

Créixer de manera sostenible

Per poder créixer com a territori amb coherència, com a primer enfocament s’ha volgut
contactar amb casals no federats del territori i amb entitats de segon grau (esplais,
caus...) ja existents. Així com establir reunions amb casals i assemblees interessades en
la federació i contactar amb municipis on ho hi hagi presència de casals.

Això ens ha permès estar en contacte amb diferents entitats i institucions. S’ha realitzat
una reunió amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i s’ha parlat amb la Xesca, de Sant
Cugat, amb el Consell Local de Joventut de Matadepera i amb La SòniK. Aquestes
dues últimes entitats han participat al dinar territorial de novembre i en el cas de La
SòniK hi ha intenció d’entrar a la fede aquesta AGO!

Amb l’objectiu de fer acollida a les noves entitats s’ha realitzat un acompanyament
personalitzat a la SòniK en gestions internes i amb l’ajuntament.

Dinamitzar el territori

Amb l’objectiu de dinamitzar el territori s’havia plantejat el fet de crear un Equip
Territorial. Aquest concepte s’ha estat debatent com a territori i tot i que fa un any es
podia proposar com a idea, els canvis a nivell de participació i organització de territori
(entrades, sortides, nivells d’energia...) han fet que aquest any no s’hagi vist viable fer
un equip territorial. S’està treballant per a que hi hagi una dinàmica territorial més
cohesionada i estable com a pas previ a crear un ET. Per altra banda, s’ha treballat per
fomentar que els casals del territori participin en els espais de decisió de la federació.
La participació ha estat força baixa però sempre hi ha hagut com a mínim un casal del
territori participant tant en l’AGO com a la reunió d’irresponsables.
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Territori Barcelona

Territori Barcelona ha treballat amb 5 objectius principals durant aquest any 2021:
Donar suport als casals del territori, cohesionar els casals, executar activitats dins el
territori i crear una imatge del territori, així com la elaboració d’un protocol adaptat a la
realitat de les casaleres.

Arrel de les restriccions del Covid-19, algunes de les activitats de cohesió no s’han
pogut dur a terme, i l’objectiu s’ha centrat en mantenir el contacte amb els casals,
donar-los suport i intentar mantenir les poques activitats de cohesió permeses.

Donar suport als casals del territori

Durant l’any 2021 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 dels casals, intentant mantenir el màxim contacte amb aquests, tot i que
fins al juny, la major part en format telemàtic degut a les circumstàncies de la
pandèmia. S’ha intentat seguir amb l’objectiu decidit conjuntament de dur a terme una
reunió a l’any per casal, tot i que en alguns casos les visites no han estat fàcils i s’han
hagut de fer 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 als que tenien més deseconeixença de
la Fede o estaven menys implicats, menys participatius, o que han demanat suport a
causa de la seva situació interna. Els casals visitats han estat : CJ Sants, CJ Zona
Nord, CJ Vallvidrera, La Dreixa, CJ Porta, CJ Autogestionat de Sant Antoni, Joves del
Poblet, La Kampana, KJ Roquetes, AJ Demasiats, Kaja, Xiroc.

En les visites han assistit les membres de l’ET, la tècnica de territori juntament amb
algunes membres del casal visitat. En aquestes visites s’ha aprofitat per presentar a les
casaleres la Federació i el seu funcionament, fet que es valora de forma molt positiva
per totes les parts implicades.

S’ha seguit amb la línia de l’any passat en la qual cada casal té una referent establerta a
la qual pot acudir per consultar, comentar i preguntar informacions a través de mail,
whatsapp i/o via telefònica, fet que agilitza algunes consultes i que a més, en cas de no
poder-se trobar de forma presencial, permet realitzar la seva funció igualment.

Activitats al territori

A principis d’any, es va planificar des del territori realitzar varies activitats de diferents
caràcters. Es va plantejar dur a terme la festa d’àmbit festiu i formatiu alternativa a la
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festa major de Barcelona (La Mertxe), proposta que ha anat patint forces canvis i
reformulacions i que finalment no s’ha dut a terme a causa de les restriccions i les
poques forces. Una de les reformulacions va ser plantejar unes Jornades d’Habitatge
d’un dia, seguint la línia de la temàtica de l’any 2021, en la qual es va crear una
comissió per organitzar-ho, però que finalment no s’ha dut a terme, tot i que es
reprendrà l’any 2022.

Pel què fa la Pilluli Fest, la festa ludicofestiva de cohesió dels casals de territori sí que
s’ha dut a terme per primera vegada. Aquesta ha tingut lloc durant el cap de setmana
del 24,25 i 26 de setembre a una casa de colònies. Les valoracions han estat molt
positives i es planteja poder-la dur a terme un altre any.

Altres activitats plantejades que finalment no s’han dut a terme han estat el Torneig
esportiu i la campanya Foc a l’Ajuntament.

En general ha estat un any complicat, ja que s’han preparat i
destinat moltes forces i recursos per activitats que finalment no
s’han pogut dur a terme a causa de la Covid-19. Pel què fa a
l’espai formatiu i polític, s’ha intentat seguir amb l’elaboració del
protocol de la Fede, tot i que per causes diverses s’han anat
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aplaçant les formacions i finalment s’ha decidit que a causa dels diferents entrebancs
es buscarà un protocol ja fet que s’adeqüi a les necessitats de les casaleres i
l’elaboració d’aquest es reprendrà quan hi hagi més forces.

Pel què fa a la imatge i material del territori, s’han creat uns cromos els quals cada casal
té la seva imatge i que tenen com a finalitat crear cohesió entre casals, intercanviant-los
i col·leccionant-los.

Organització

Per tal de dur a terme les accions i activitats del territori aquest s’ha estructurat i
organitzat de la següent forma:

S’han realitzat reunions territorials mensuals a un casal diferent cada reunió, les quals
s’han començat fent de forma telemàtica però a partir del juny ja han pogut realitzar-se
de forma presencial. Aquest any s’han realitzat un total de 11 reunions. Es valora
positivament l’assistència a aquestes, tot i que es qüestiona un replantejament de les
dinàmiques que es duen a terme en aquestes. De cara l’any vinent es proposa
recuperar la figura d’observadora per analitzar les actituds i la dinàmica de les
participants, així com la perspectiva de cures i valoració final, ja que amb la
implementació del format telemàtic s’havia anat perdent.

A part també s’ha fet una tancada d’un dia per treballar les línies i el projecte de territori
en la qual no hi ha hagut massa participació, tot i que aquesta s’ha valorat
positivament.

Les comissions d’aquest any han estat la de protocol, la d’habitatge i la de la Pilluli.

La comissió de protocol ja estava activa des de l’any passat i ha seguit de forma
intermitent i funcionant amb diversa gent de diferents casals. Aquesta s’ha quedat en
pausa pel què fa l’any vinent, ja que faltaven forces i a més les formacions que s’havien
de realitzar s’han hagut d’aplaçar per varis motius, fet que ha generat certa
desmotivació. Finalment s’ha decidit aplaçar l’elaboració del protocol i optar per
cercar-ne un que s’adeqüi a les necessitats de les casaleres a l’espera que hi hagi més
forces per tirar endavant la proposta inicial.

Pel què fa la comissió de la Pilluli ha estat formada per varies persones les quals s’han
encarregat, juntament amb l’ET, d’organitzar el cap de setmana de festa i cohesió dels
casals. Ha funcionat molt bé i es valora positivament.

La comi habitatge sorgeix arrel de la temàtica de l’any 2021, en la qual es va plantejar
unes jornades amb temàtica d’habitatge durant La Mertxe. A causa de la falta de forces
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i les restriccions no s’han dut a terme però la comi segueix activa i es marca com a línia
la realització d’aquestes durant el mes de març del 2022.

Contacte

A part d’organització, ha calgut estar en contacte amb diverses entitats i projectes.
Aquest any s’han realitzat diverses reunions amb la tècnica de joventut de l’Ajuntament
de Barcelona i també amb el regidor de joventut. A destacar que des de l’Ajuntament
s’ha convidat a Casals de Joves a participar al procés de creació del Pla de Joventut
que es farà a Barcelona per establir estratègies, objectius i accions pels propers 10
anys a través d’un fòrum jove. S’ha convidat a casaleres interessades i a membres de
l’ET a participar del procés. També s’han plantejat reunions per districtes per poder
treballar més a fons les necessitats i demandes dels casals de cada zona.

Per altra banda també s’han realitzat reunions amb el regidor de joventut de
l’Ajuntament a nivell d’introducció del funcionament de La Fede, de les necessitats i
estat dels casals del Barcelonès. Es va aprofitar per remarcar la importància i necessitat
de tenir espais dignes on les joves ens puguem reunir i autogestionar.

Pel què fa al contacte amb casals per créixer com a territori s’ha estat seguint la línia de
creixement sostenible. S’ha treballat també per cuidar els casals de Badalona així com
les noves incorporacions.
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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 pedagògiques dels casals
directament a les diferents reunions territorials. 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,
administracions o entitats del CNJC. Concretament, hem donat a conèixer el projecte
de Casals de Joves als següents espais: a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a
tècniques i regidores de joventut que van assistir a la jornada Re-coneixem-nos, a una
presentació que es va realitzar a la Diputació de Barcelona, al Kasal de Joves de
Roquetes, al territori Llobregat, al Claustre de l’Escola Lliure el Sol, al professorat de
secundària del curs Educar en Participació de la UAB 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 però no s’ha utilitzat gaire l“Aixequem la persiana” ja que
s’ha valorat que actualment està desfasat. Quan es faci una actualització del projecte
educatiu de Casals es podrà tornar a utilitzar en les presentacions, per tal d’entregar-lo i
donar-lo 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 dues: una al Kasal de Joves de Roquetes i l’altra al territori
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Llobregat.

Finalment, enguany ens vam proposar d’assegurar que a les jornades
Re-coneixem-nos hi fos present el model pedagògic de Casals de Joves. Hi va
participar Can Ricart i l’AJUC, i es va donar a conèixer el projecte d’Educar en
Participació que realitzem als instituts de secundària posant al centre el foment de la
participació activa i l’associacionisme juvenil.

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 ens vam proposar realitzar un vídeo de cadascuna de les
àrees temàtiques de les càpsules. No obstant, no s’ha prioritzat aquesta acció al llarg
de l’any. En aquesta mateixa línia de donar a conèixer l’oferta formativa de Casals de
Joves, s’ha revisat el díptic i també s’ha anat actualitzant i ampliant l’oferta formativa de
la Borsa, fins a 28 càpsules que s’ofereixen actualment. Alhora, aprofitant que ha sortit
a la llum el nou web de Casals de Joves, s’ha repensat l’estructura i el disseny de
l’apartat web de la Borsa i s’ha actualitzat l’oferta formativa.

Ens vam proposar generar un Pla de Comunicació per millorar la difusió de l’oferta
formativa de Casals, no s’ha dut a terme per les forces que ha tingut la Borsa de
Formadores i que s’ha dedicat a replantejaments interns de la mateixa, i ens emplacem
a fer-ho de cara al 2022.

Paral·lelament, ens vam proposar realitzar una jornada de presentació casalera del pla
de formació. Des de la Borsa es va posar en marxa una comissió de treball per tal de
buscar l’espai i generar el contingut d’aquesta jornada. Una vegada organitzada i
desenvolupada es va haver de suspendre a causa de la 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, des de la Borsa s’ha vetllat i s’ha donat suport a l’eix del
curs actual entorn a l’interculturalitat. Relacionat amb això, també s’ha vetllat per tal que
la Transforkada fos un espai pedagògic i formatiu.
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Durant aquest any, a part de les jornades formatives durant aquest (Jornades de Lleure
i Feminismes, Jornades Reconeixem-nos, Jornades d'Interculturalitat,), hem assolit els
resultats esperats pel que fa a demandes de càpsules formatives, havent rebut 31
demandes formatives com a Borsa. Enguany s’han realitzat 31 formacions a mida, vers
les 10 que es van realitzar l’any 2020 i les 15 que es van realitzar l’any 2019.
D'aquestes 31 formacions 22 han sigut a instituts, 8 a casals i 1 a la ST. Les càpsules
que s’han dut a terme són les següents:

QUANTITAT FORMACIÓ ENTITATS

7 Drogues Escola Sabastida (2) (CJ Queixal), Escola
Santa Anna (CJ La Dreixa), INS Fort Pius (CJ
Xiroc), INS Emperador Carles (2) (CJ Sants),
Institut Quatre Cantons (CJ Can Ricart).

6 Sexualitat INS Emperador Carles (2) (CJ Sants), Escola
Sabastida (2) (CJ Queixal), Escola Valldaura
(2) (CJ Prospe).

5 Salut emocional INS Emperador Carles (CJ Sants), Escola
Valldaura (CJ Prospe), INS Fort Pius (CJ
Xiroc), Institut Quatre Cantons (CJ Can
Ricart), CJ Queix.

2 Feminismes Escola Valldaura (CJ Prospe), INS Fort Pius
(CJ Xiroc)

2 Noves masculinitats INS Fort Pius (CJ Xiroc), CJ la Traca

2 Model casalero Kasal de Joves Roquetes, territori Llobregat

1 Desmuntem l’amor romàntic Escola Santa Anna (CJ La Dreixa)

1 Feminisme a l’entitat i cures CJ Can Ricart

1 Acollida noves formadores + Model
Casalero

Borsa

1 Disseny i imatge gràfica ST

2 Gestió de reunions i assemblees Institut Viladomat (2) (CJ Queix)
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1 Relleu CJ La Dreixa

1 Interculturalitat CJ La Dreixa

1 Gestió d’espais i equipaments Assemblea de Joves de Sant Antoni

1 Gestió econòmica i finançament CJ Zona Nord

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 de 10 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 2 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. Així doncs, a través de la nova via
de relleu, 4 persones noves s’han format i estan treballant per tal d’incorporar-se a la
Borsa de Formadores de cara al gener del 2022. 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!

S’han realitzat també dues tancades, espais de treball on s’han revisat i reformulat
càpsules formatives, s’ha repensat la democràcia interna del projecte elaborant un
document propi i s'ha revisat i millorat el procés d’entrada de les noves formadores de
la Borsa.

Per últim, des de l’Àrea Pedagògica, també hem garantit la formació dels diferents
equips de la Federació. S’està treballant per a que el Secretariat faci el programa de
formació Teresa Claramunt per a dirigents de l’Escola Lliure El Sol. La Borsa ha rebut
una formació sobre Facilitació de grups amb una valoració molt positiva, per tal de
millorar els coneixements, eines i recursos a l’hora de conduir sessions formatives i
també a l’hora de treballar com a equip a la Borsa de Formadores. Alhora, les noves
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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. 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:

• Disseny i imatge gràfica (Borsa de Formadores)

• Programa Joan Salas (Escola Lliure El Sol)

• Interculturalitat (Centre d’Estudis Africans i Interculturals)

Cursos de monitores i directores casalero

Aquest any s’ha consolidat el Curs de Directores Casalero realitzant la segona edició
amb un total de 16 formants i un equip estable de 5 persones, 3 d’elles casaleres.
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.

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 12
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, i dues formadores s’hi han
incorporat, fet que ha permès que fessin de formadores del curs de dires. Tot i així, es
valora que s’ha de seguir promovent l’entrada de casaleres al Claustre per tal de vetllar
pel relleu del projecte. S’ha començat a crear un recull dels guions de les formacions
d’aquest curs i s’ha vetllat pel relleu de les formadores casaleres de l’equip estable.

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’enfocament casalero
que els Casals desitgin. Així doncs, el 100% dels cursos realitzats pels casals de Joves
han complert aquesta premissa.

S’ha fet un vídeo recull de primer curs de dires i s’ha fet molta difusió als casals
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federats, no federats, entitats properes als casals i entitats de lleure i associatives
juvenils.

Com dèiem, s’ha seguit consolidant i enfortint la coordinació pedagògica i estratègica
amb l’Escola Lliure El Sol. Queda pendent realitzar una reunió de valoració amb elles
del segon curs de directores intercasalero i dels cursos de monitores i directores que
han organitzat els casals de joves.

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. La valoració del primer curs va ser molt
positiva i aquest segon curs, malgrat va ser més difícil omplir les places, s’ha realitzat
amb molt d’èxit.

S’ha fet una diagnosi i valoració on han participat les casaleres i casals a través d’un
formulari així com l’equip estable fent la seva pròpia valoració. A partir del que s’ha
extret, la Borsa de Formadores ha fet una proposta de nou format per al curs de
directores casalero 2022.

Instituts i Secundària- Relleu i Adolescència

Primerament, esmentar que al llarg d’aquest any l’àrea d’Instituts i Secundària ha sofert
canvis d’enfocament i s’ha transformat en l’Àrea de Relleu i Adolescència.

Durant el 2021 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 9
instituts: l’INS Can Margarit i l’INS Corbera, de la mà de l’AJUC; l’INS Emperador
Carles, de la mà del CJ de Sants; l’INS Viladomat de la mà del CJ Queix; 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, l’INS Quatre Cantons de la
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mà del CJ Can Ricart i finalment, l’INS Fort Pius amb el CJ Xiroc. Així doncs, durant
aquest 2021 hem creat un engranatge que ens ha permès fer arribar el projecte de
Casals de Joves a 18 grups classe. Tot això s’ha pogut articular gràcies a la tasca
desenvolupada per les 22 dinamitzadores casaleres.

El projecte d’Educar en participació s’ha adaptat a la realitat de cada Casal i institut
segons l’encaix i necessitats de cadascun. S’ha treballat per tal que les dinamitzadores
poguessin adaptar la proposta pedagògica del projecte a allò que necessitessin.

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.

Al llarg d’aquest any també s’ha apostat per transversalitzar el projecte de l’assignatura
i que esdevingués una eina de relleu real per als Casals. Per a fer-ho l’àrea pedagògica
ha fet una visita a la gestora dels casals que duien a terme el projecte per a fer un
acompanyament per desenvolupar un Pla de relleu del Casal. D’aquesta manera s’han
treballat accions per apropar les adolescents als casals, ja siguin de l’assignatura o del
barri en general.

Tot aquest projecte ha anat seguit d’un treball com a Grup de Dinamitzadores que es
va començar a generar fa dos anys. Així doncs, aquest any ens proposàvem seguir
treballant per tal de consolidar-lo. El resultat és que s’han realitzat dues trobades 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 i la
perspectiva del projecte com a eina de relleu. 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
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tècnics i referents territorials.

Un objectiu era generar, conjuntament amb el Grup de Dinamitzadores, una eina per a
donar a conèixer els casals de joves a les adolescents. No s’ha dut a terme perquè
s’han prioritzat altres aspectes del projecte.

Aquest any s’ha començat a actualitzar el dossier d’Educar en Participació.
Paral·lelament, s’ha treballat per formalitzar el rol de dinamitzadora i el compromís tant
d’aquestes com dels casals i l’àrea pedagògica amb el projecte, ja que és un projecte
remunerat per la Federació. S’ha elaborat un document de compromís i s’està
elaborant un document d’acollida de dinamitzadores per recollir el funcionament del
projecte.

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. El
projecte ha sigut sostenible gràcies als ingressos rebuts de IRPF, Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de BCN, Ajuntament de Corbera i Diputació de Barcelona. S’ha
treballat en aquest aspecte amb el Grup de Dinamitzadores ja que l’assignatura ha
arribat al seu màxim de despesa, buscant les diferents vies possibles de sostenibilitat i
continuïtat del projecte. Actualment, segueix sobre la taula aquesta aspecte, tot i que
s’ha decidit repartir els recursos entre les participants si el projecte creix en els pròxims
temps. Alhora, se seguiran buscant vies de finançament.

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 ofert i s’ha realitzat un curs
d’estiu dirigit a professorat de secundària sobre Educar en Participació amb l’Institut de
les Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La valoració del
curs ha sigut molt positiva i es preveu poder realitzar-lo a l’estiu de 2022.

Aquest any s’ha realitzat una presentació oficial del projecte Educar en Participació,
dirigida a administracions i entitats externes a Casals de Joves, per tal de donar a
conèixer el model pedagògic de Casals i el moviment d’autogestió juvenil. 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, el Centre
d’Estudis Africans i Interculturals, CNJC, Servei de Joventut del Consell Comarcal del
Segrià, La Tregua: Arte y transformación Social. Davant de l’èxit de les dues últimes
edicions, es pretén seguir realitzant les jornades Re-coneixem-nos de cara al 2022.

Per últim, enguany, també ens hem coordinat amb altres entitats del territori que
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treballen amb adolescents en el marc de l’educació formal. Així doncs, ens hem reunit
amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb l’Agència Catalana de Joventut.

Àrea de Programes
Feminismes i LGTBI

La Comissió de Feminismes i LGTBI tenia per objectiu general sensibilitzar les entitats
federades perquè incloguin la perspectiva feminista i donar resposta a les seves
inquietuds i necessitats. 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 difusió de les campanyes de sensibilització (contra la pressió estètica, les nostres
regles,...) i amb la presentació de l'exposició La Recerca del Plaer que va tenir lloc al
Casal de Joves Can Ricart el 22 d’octubre. L’exposició va comptar també amb la
presentació dels materials audiovisuals que l’acompanyen, un tast de birres i una sessió
de dj.

També, a través de les reunions territorials i els canals de comunicació de la Federació
(whatsapp casalero, web i xarxes socials) s’ha fet arribar el treball de la comissió als
casals federats.

Amb relació a l'objectiu específic 2 "potenciar el discurs de Casals de Joves en temes
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de gènere, feminisme i LGTBI", aquest any la comissió ha estat menys activa a l'hora de
crear posicionaments polítics. Malgrat això, s'ha intentat mantenir les campanyes dels
dies de visibilització com a Les Nostres Regles, Desmuntem l'amor romàntic o la
campanya contra la Pressió Estètica. També, en la mateixa línia s'ha donat difusió a
campanyes i convocatòries d'altres col·lectius afins. També s’ha mantingut la
campanya #LlegeixFeminismesiAntifeixisme que afavoreix l'accés, a preu reduït, a llibres
sobre aquestes temàtiques. Aquest any van participar quatre casals.

Respecte a l'objectiu de treballar en xarxa amb altres col·lectius, un any més s'han
organitzat, en l'àmbit tècnic, les Jornades de Lleure i Feminismes conjuntament amb
l'Escola Lliure El Sol, Esplac, Escoltes Catalans i Minyons. També, a nivell intern, s’ha
realitzat una jornada formativa amb Sexus i TransLocura el 21 de març per

Més enllà de les jornades, la comissió també està rebent formació i assessorament
d'altres col·lectius com Enruta't per tal de poder desenvolupar la nova campanya sobre
l’amor romàntic i la construcció de les relacions sexo-afectives que es llençarà al
febrer. La comissió treballa també per atraure noves membres i evitar que una línia
estratègica dins de la Federació com es el feminisme, perdi importancia.

A escala interna també s’està treballant per aplicar les recomanacions de la diagnòsis
de gènere realitzada a principis d’any amb la cooperativa Almena.

Salut

La comissió de salut ha sigut una de les més actives, amb l’objectiu de fomentar la
salut en la federació i les entitats federades. Per aconseguir-ho, es van establir tres
objectius específics.

Potenciar els coneixements i eines a les entitats federades en matèria de salut
Per potenciar els coneixement i eines de les entitats en materia de salut, la Comissió va
organitzar les Jornades de Salut el 20 de març al Casal de Joves de la Prospe. Les
jornades van tenir com a tema central l’ús de drogues, amb la presentació del
posicionament de drogues de la Federació i dels kits de consum responsable, les
xerrades de Metzineres, programa integral de reducció de danys exclusiu per a dones, i
de l'Ibai Otxoa, psicòleg especialitzat en drogues i la formació de gestió de barres i
dispensació responsable d'alcohol amb Energy Control. Aquestes jornades, que van
comptar amb una dotzena de participants, van servir també com a tancament del eix
de drogues de la comissió.
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Una vegada tancat l’eix de drogues, la comissió ha establit la salut mental com a
temàtica per l’any 2021 i 2022. Aquesta decisió de definir eixos bianuals permet un
major nivell d’aprofundiment i treball. Així, aquest primer any, la comissió ha realitzat la
formació introductòria i s’ha iniciat la diagnosi sobre estigma i salut mental amb la
cooperativa Spora. Aquesta diagnosi estarà disponible al primer trimestre de l’any
2022. Malgrat que no s’han realitzat les formacions sobre salut mental per casaleres o
el torneig esportiu, aquestes es realitzaran també l’any vinent.

Consolidar la comissió de salut

La comissió de Salut és una de les més actives de la Federació. Al llarg de l’any 2021
ha celebrat 9 reunions, per sobre de l’objectiu de mantenir reunions trimestrals, i ha
consolidat la seva base amb 9 integrants. A més a més, encara que no s’havia definit
com a objectiu, les membres de la comissió també han realitzat formacions.
Especificament, dues de les integrants han fet la formació Mirades Entrecreuades sobre
l’abordatge de les violències masclistes i LGTBIfòbiques, el consum de drogues i la
sexualitat en la població adolescent i jove des d'una perspectiva de gènere impulsada
per Sexus, Energy Control i Laris.

Desenvolupar una perspectiva política i comunitària en salut com a federació

Amb relació a l’objectiu de desenvolupar una perspectiva política en salut, no s’ha
pogut desenvolupar la campanya de sensibilització sobre salut mental. La comissió ha
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decidit ajornar-la  l’any 2022 una vegada s’hagi desenvolupat la diagnosi.

Respecte a la participació com a federació en campanyes per la salut i els drets
humans, la Comissió ha continuat donant difusió a la campanya internacional “Support,
dont punish que advoca per unes polítiques de drogues basades en la salut i els drets
humans.

A més de les ja esmentades xerrades i formacions, s’ha mantingut contacte amb altres
entitats com a Metzineres i el CATNPUD (Catalan Network of People who Use Drugs)
per tal d’establir vincles i col·laboracions i amb la cooperativa Spora per tal de
desenvolupar la diagnosi sobre salut mental i estigma als casals i la Federació.

Consum Conscient

Respecte a la comissió de Consum Conscient és important aclarir que aquesta compta
només amb una persona voluntària, un referent del Secretariat i el suport de la tècnica
de programes, la qual cosa ha dificultat el desenvolupament de les línies i el compliment
de l’objectiu de dotar i sensibilitzar als casals de joves al voltant del consum
responsable, el decreixement i l’anticapitalisme.

Amb l’objectiu específic de implicar-nos en temes que afecten a la sostenibilitat, s’ha
intentat fomentar l‘ús del transport públic a través de la visibilització d’aquestes opcions
en els esdeveniments de la Federació. No obstant això, no s’han pogut emetre
posicionaments politics sobre aquesta qüestió o o creat un recurs sobre l’ús de la
bicicleta i transports alternatius.

Tampoc ha sigut possible crear recursos per fomentar l’ESS i el cooperativisme ja que
no s’han organitzat les jornades de consum conscient i tampoc s’han realitzat
formacions amb col·lectius especialitzats.

Respecte a l’objectiu de esdevenir un filtre amb mirada crítica de les activitats de la
Federació, s’ha començat a treballar en una checklist amb indicadors de consum
conscient per realitzar actes i esdeveniments més sostenibles. Aquest recurs, serà
d’aplicació per a les activitats de la Fede i també s’enviara als casals si volen adherir-se.

Finalment, respecte a l’objectiu d’augmentar la participació casalera a la comissió i com
ja s’ha esmentat, aquest no s’ha complert ja que no s’ha ampliat la comissió ni s’han
realitzat totes les reunions plantejades. Així, per evitar que aquesta situació es repeteixi,
de cara al 2022 s’han definit objectius prioritaris i s’ha organitzat la feina per que sigui
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possible realitzar-la entre el responsable polític i la tècnica de programes.

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.

Com a primer objectiu s’ha establer integrar i fomentar un discurs antifeixista dins
l’ideari i accions de casals. Per assolir aquest objectiu s’havien plantejat diverses
accions, no totes s’han pogut dur a terme. En primer lloc per treballar la perspectiva
antifeixista s’havia pensat de fer dues formacions durant l’any que no s’han pogut fer a
causa dels diferents tempos de les integrants de la comi. De la mateixa manera tant l’1
de Maig com el 12 d’Octubre tot i que no s’han redactat posicionaments nous, s’han
fet publicacions rescatant antigues campanyes per deixar clara la posició de la comi i
de la federació a nivell polític.

Durant l’any s’ha parlat amb la borsa de formadores per realitzar una càpsula sobre
antifeixisme, cosa que no s’ha pogut portar a terme.

Per altra banda, a les reunions del territori Barcelona sí que s’ha tingut en compte el
«Quelcom important» i l’assistència de gent de la comi ha estat bastant regular.

Tot i que s’ha començat a fer recerca per a l'elaboració de la Nazipedia encara no s’ha
generat el recurs, tampoc s’han pogut realitzar jornades ni formacions sobre antifa.

Com a segon objectiu, el de consolidar la comissió, s’havia plantejat fer una reunió al
mes i realitzar sessions de lectura de textos/visionat de documentals. Per qüestions de
tempos de la comi no s’ha pogut realitzar. S’ha fet aproximadament una reunió
trimestral.

L’últim objectiu ha consistit en treballar en xarxa amb altres entitats o col·lectius
antifeixistes. En aquesta direcció s’ha fet difusió interna i externa sobre
actes/esdeveniments/manifestacions de caire antifeixista, especialment dins la
comissió, però també a través de xarxes.

A mitjans de l’últim trimestre s’ha decidit impulsar una campanya que vagi acord amb
els tempos de la comissió i que pugui arribar als casals que ho vulguin i aquest últim
trimestre hem començat a treballar per a la creació d’una Biblioteca mòbil antifeixista.
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Interculturalitat

Abans de fer una valoració de les línies d’enguany, és important aclarir que van estar
elaborades en un context en el qual la comissió d’interculturalitat estava formada
únicament per una persona tècnica i un referent del secretariat. Per tant, constitueixen
una proposta de mínims. Amb l’elecció de la interculturalitat com a eix transversal de
2021, la comissió va créixer i vam fer un replantejament considerable de les línies que
anirem detallant al llarg de la valoració.

En un inici, des del programa d’interculturalitat ens vam marcar un sol objectiu principal:
potenciar l’àrea antirracista i intercultural de la Federació. D’aquesta línia general se’n
deriven 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
properes.

Pel que fa als recursos pedagògics, hem pogut assolir dues de les accions
proposades: ampliar el mapa d’entitats que treballin amb la diversitat cultural a
Catalunya i promoure la guia d'interculturalitat generada i que sigui una eina útil pels
casals. Respecte a la primera acció, des del setembre estem en contacte amb Esplac
per tal d’establir uns criteris d'inclusió-exclusió per tal d’incorporar noves entitats al
mapa, que actualment compta amb 46 punts. En relació amb la guia Traçant Vincles,
durant aquest any l’hem repartit tant a tots els casals que han assistit als diferents
espais de participació federativa com a aquells que, per un motiu o altre, han estat
visitats per les tècniques territorials. Pel que fa a la tercera acció, un cop es van
incorporar casaleres a la comissió, vam arribar a la conclusió que no tenia gaire sentit
crear una eina d’autodiagnosi federativa en clau Intercultural, ja que era una perspectiva
que pràcticament no estava present ni a la Federació ni als casals de base. Per tant,
creiem convenient invertir gairebé tot el pressupost del programa en què algú extern
determinés el que ja sabíem.

En comptes d'això, en el marc d'una col·laboració que hem realitzat amb el Centre
d'Estudis Africans i Interculturals (CEAi), hem portat a terme una sessió de feedback en
la qual, després de llegir-se el nostre ideari, PEC i guia Traçant Vincles, ens han fet una
sèrie de recomanacions de cara a aplicar la perspectiva intercultural a la Federació.
Aquesta col·laboració s'ha completat amb dues sessions de formació en perspectiva
intercultural oberta a totes les casaleres que han volgut participar, ja que les membres

31



de la comissió no estàvem familiaritzades amb la perspectiva intercultural i vam tenir la
necessitat de formar-nos. Aquesta col·laboració ha fet que haguem assolit part del
segon objectiu específic: relacionar-nos amb entitats i projectes antifeixistes i
antiracistes propers.

Centrant-nos ara en el segón objectiu, podem concloure que hem assolit duess de les
tres accions plantejades: fomentar la incorporació de casaleres a la comissió
d'interculturalitat i realitzar les «Jornades de participació i interculturalitat». La primera
acció ha estat tot un èxit, ja que durant la major part de l’any hem sigut una comissió
formada per cinc persones, dos de les quals eren casaleres de diferents territoris. A
més a més, hem sigut una comissió prou forta i constant, mostra d’això és que hem
pogut liderar l’organització de la Transforkada d’enguany, un acte que ha girat entorn
de la qüestió intercultural.

Respecte a les Jornades d’Interculturalitat, tot i que es van fer tal com les vam planificar
i de forma presencial, no estem gaire satisfetes per dos motius. En primer lloc, tant
nosaltres com la resta d’entitats que hi formaven part les vam organitzar exclusivament
a nivell tècnic, amb total absència de persones voluntàries a l’organització. Per altra
banda, la participació casalera va ser molt reduïda, ja que van assistir menys de 5
persones.

Finalment, la dedicació a totes les accions comentades fins ara han fet que no haguem
invertit pràcticament energies en la redacció d’articles i posicionaments federatius sobre
qüestions que tinguin a veure amb la interculturalitat.

Àrea de Relacions Externes
Relacions amb altres entitats

Aquest any, no ha estat una prioritat el tenir un contacte constant amb altres entitats ja
que, d’una banda estem vivint un moment de reestructuració i de reflexió interna amb
diversos processos i espais que s’han endut gran part de l’atenció i energia i, de l’altra,
hem estat força pendents d’analitzar com poder estar més per les entitats de base,
com podia ajudar la Federació als Casals en un context de pandèmia i desescalada i
que totes tornéssim a estar actives i recolzades.

Malgrat això, sí que hi ha una entitat la qual hem cuidat i matingut les relacions ben
actualitzades al llarg de tot l’any, amb l’Escola Lliure el Sol. La principal font de
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formació casalera és el projecte propi de la Borsa de Formadores, però, l’Escola ens
cobreix gran part de les necessitats formatives que la Borsa no pot assumir. A més,
formem part de l’Escola com a sòcies, som part del Consell Rector i per tant, és també
la nostra Escola de formació. Per aquest motiu hem estat tot l’any treballant en els
Plans de Formació, la gestió econòmica, la creació del Pla Estratègic de l’Escola, les
Assemblees Generals i altres espais de participació i decisió, a més de treballar pel curs
de directores de lleure casalerx. A més, junt amb d’altres entitats que també hi
participen com Esplac, Acció Escolta o la Fundació Ferrer i Guàrdia, s’han
desenvolupat les jornades d’interculturalitat i les de lleure i feminisme.

Pel què fa a altres entitats, hem seguit participant del Consell Nacional de Joventut de
Catalunya però la relació es manté bastant en els mínims ja que tenim altres prioritats
que considerem més interessants. D’aquesta manera, ens hem estat reunint amb la
Plataforma de Gestió Cívica per treballar pel fons de contingència, amb el Centre de
Recursos per les Associacions Juvenils (CRAJ) per compartir recursos materials i
formatius, i amb d’altres entitats més lligades a l’acció social d’alguns programes o
grups de treball, com per exemple: la cooperativa l’Esberla SCCL ens ha acompanyat
en el pla estratègic i la cooperativa Facto SCCL ho ha fet amb la creació de la eina de
gestió de projectes i tasques; Hem estat col·laborant tot l’any amb el Centre d’Estudis
Africans i Interculturals (CEAI) per a desenvolupar el programa casalero i dotar-lo de
contingut, reflexions i formacions; amb el programa Sexus de l’ABD a través de la comi
feminismes; i algunes més mitjançant programes federatius.

D’altra banda, el programa internacional està totalment parat des de la pandèmia i no
s’ha considerat una prioritat, és per això i per les mesures restrictives que hi ha hagut
gran part de l’any que no s’han dut a terme cap acció amb entitats ni administracions ni
de l’ambit espanyol ni de l’àmbit internacional.

Relacions amb l’Administració

Referent a les relacions amb les administracions, s’ha tingut pocs contactes amb la
Generalitat de Catalunya, concretament amb la Direcció General de Joventut. S’ha
assistit a alguna jornada programada per elles, però no s’ha anat més enllà ja que no
s’ha cregut estratègic perquè costa molt veure’n la utilitat i obtenir resultats. No s’ha
tingut relació amb la Diputació de Barcelona i aquest és un element que sí que volem
canviar per l’any vinent, ja que pot ser molt útil, haurem d’estudiar com i des d’on
fer-ho.

Pel què fa a les Administracions locals, s’ha acompanyat les relacions quan així ho han
demanat els Casals o per projectes concrets com l’assignatura, així doncs, ens hem
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reunit amb els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, de Corbera de LLobregat, de Rubí, i
està previst fer-ho amb Sant Andreu de la Barca.

L’Ajuntament de Barcelona és l’administració a la qual s’han dedicat més esforços ja
que es porta anys treballant molt bé per a què ens tinguin en compte com a interlocutor
vàlid i principal de l’associacionisme juvenil i per fi s’està aconseguint. Hem fet vàries
reunions per tal de transmetre les reivindicacions i necessitats que ens heu transmès els
Casals de la ciutat i s’està fomentant la cooperació casalera per districtes, ja que estem
pendents de fer reunions amb l’ajuntament de cada districte amb Casals. A més, estem
participant del grup motor del Pla de Joventut 2022-2030 i del Fòrum Jove.

Àrea de Comunicació
L'àrea de comunicació tenia l'objectiu, pel 2021, 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, s'ha complert parcialment
amb la consolidació de la nova imatge gràfica i la formació en comunicació de l'equip
tècnic. Específicament, s'han realitzat dues formacions. Una d'elles amb
DigitalOfThings, per millorar les habilitats de gestió web i una altra amb la Borsa sobre
disseny gràfic. Resta pendent tenir una base de dades de mitjans de comunicació
actualitzada per tal de poder millorar la comunicació externa i el pla de comunicació
que rebrén a finals de desembre.

Respecte a l'objectiu d'aconseguir un bon reconeixement social de la Federació i el
model casalero, s'ha donat suport a les campanyes de la federació perquè tinguin més
impacte, però no s'ha establert un sistema per fer seguiment dels resultats. En relació
amb potenciar el treball comunicatiu de les comissions (posicionaments d'actualitat i
articles d'opinió per dates assenyalades...), aquest objectiu depèn del treball de les
comissions. Si s’ha aconseguit tenir una presencia activa a les xarxes social amb
diverses publicacions setmanals a Twitter i Instagram.

Per últim, l’objectiu d’apropar i millorar el nivell de comunicació entre la Federació i els
casals, poden ser la Fede un altaveu, s’ha aconseguit parcialment. En primer lloc, s’ha
posat en funcionament la nova web de la Federació la qual permet una millor
comunicació i difusió de les activitats de l’ACJ i dels casals. També s’ha mantingut el
whatsapp casalero per mantenir la comunicació amb els casals. Resta pendent
actualitzar l’imatge del calendari Posa’t l’alarma per adaptar-la a la nova imatge gràfica.
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Àrea de Gestió
Traspàs de tasques entre Secretaria General i Gerència

Durant aquest curs la figura de gerència ha anat agafant les responsabilitats del
seguiment laboral de les treballadores, principalment en el control horari, les hores
acumulades fora de l'horari d'oficina, l'assistència a l'oficina amb el compaginament
amb el teletreball i les reunions i activitats dutes a terme per part de les tècniques.

A part s'ha intentat dirigir els esforços de l'oficina a realitzar les línies marcades per al
curs vigent així com intentant fer concordar el pressupost i les subvencions amb
aquests. S'ha de dir que amb les subvencions no sempre ha sigut possible, ja que
algunes representen una columna vertebral per al finançament estructural de l'entitat i
es fa impossible renunciar a elles.

Àrea de gestió
Durant aquest curs l'àrea de gerència s'ha vist marcada principalment pels canvis que
s'han efectuat tant a l'oficina com dintre de la seva àrea. Primer de tot amb els relleus
efectuats a l'àrea territorial del Barcelonès (amb dos relleus de la seva tècnica), el relleu
en la figura tècnica de l'àrea pedagògica i amb la progressiva tornada a l'oficina per part
de tot l'equip tècnic.

Per altra banda en la seva àrea s'han efectuat importants canvis, primer de tot amb
l'entrada de la figura comptable amb qui s'ha hagut de fer un relleu i un procés de
reestructuració de les tasques per tal de trobar l'encaix i coordinació correcte i òptim
entre la figura de gerència i la nova figura. Per altra banda aquest setembre s'ha
efectuat el relleu de la figura de gerència amb el consegüent procés d'adaptació de la
nova persona en el càrrec.

Oficina transformadora i sostenible

Aquest any s'ha realitzat una formació de fiscalitat i economia tot i que només l'han
rebuda el secretari general i gerència, a la resta de l'equip tècnic no han rebut cap
mena de formació complementaria d'aquesta matèria.

Aquest any s'ha mantingut i actualitzat el calendari amb les tasques de tots els
membres del secretariat tècnic per tal de fer conscients a totes les treballadores de les
tasques de la resta i dels terminis administratius de les diferents subvencions. Per altra
banda, el pressupost per àrees s'ha mantingut i fet èmfasi en la seva actualització, per
tal que totes les treballadores prenguin consciència i corresponsabilitat del balanç
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econòmic.

Per altra banda s'han mantingut els dies de béns comuns, tant per tenir en ordre i òptim
estat d'ús totes les parts de l'oficina com per mantenir aquesta complint tots els
protocols de riscos laborals i de LOPDGDD.

Pel que fa al tancament del compte de La Caixa, s'estan acabant de presentar tots els
documents a Triodos Bank per tal de tenir un compte que substitueixi el d'aquesta
entitat, de mentres s'estan acabant de gastar els diners que encara queden als dos
comptes de La Caixa.

Tant amb Arç com amb la gestoria laboral s'ha mantingut una supervisió de les seves
tasques es realitzaven correctament i en acord amb les nostres necessitats.

Donada la forta inversió de l'any passat en material informàtic aquest any només s'ha
dut a terme compres

de manteniment d'aquells aparells que es feien malbé com poden ser mòbils o alguns
cables informàtics.

Respecte a les subvencions, s'ha mantingut actualitzat el calendari amb les diferents
tasques de presentació i justificació de les subvencions, a part s'ha recuperat la
subvenció de la DiBa per tal de seguir diversificant al màxim les administracions amb
les quals ens subvencionem. Tot i així seguim depenent majoritàriament de les diferents
subvencions atorgades pel Departament d'Afers socials i Treball de la Generalitat de
Catalunya.

Aquest any s'ha implantat parcialment el sistema de valoració anual de l'equip tècnic
Odoo. No s'ha pogut acabar d'aplicar, ja que s'ha hagut d'adaptar el sistema a les
nostres necessitats i funcionament i per altra banda s'ha hagut de formar a la ST en el
funcionament d'aquesta eina. Tot i així ja s'ha aconseguit implementar el sistema de
facturació, de calendari i de fitxatge d'hores amb aquest programari.

Per últim s'ha mantingut al secretariat al dia de les feines comptables i el seguiment del
pressupost, mitjançant les reunions amb els referents del secretariat i el secretari
general.

Crear i consolidar recursos per als Casals de Joves federats.
Per a reforçar l'aposta de suport i assessorament que han de donar les tècniques
territorials als diferents casals, s'ha pensat i impartit des de gerència, una formació
sobre gestió comunitària per a donar més eines a aquestes tècniques a l'hora de
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realitzar aquest suport.

S'ha mantingut l'aposta de fer l'oficina com un punt de suport per a dur a terme les
diferents tasques federatives, s'hi han fet reunions i assessoraments per als casals. Per
tant s'ha aconseguit reforçar l'oficina com un recurs més ofert per la federació.

Pel que fa a la participació en la plataforma de gestió cívica, s'ha seguit participant
únicament del grup motor del Fons de Contingència. Aquest fons sembla que ben aviat
començarà a engegar.

El recurs que "Que no t'empaperin" segueix actualitzat i vigent i s'ha fet arribar a aquells
casals que l'han demanat, en alguns casos amb formacions complementàries sobre el
contingut d'aquest.

Després de replantejar la Campanya Forever Young , aquesta s'ha engegat amb una
més d'una desena d'excasaleres inscrites i pagant la quota anual. A part el passat
setembre es va celebrar la primera trobada del grup.

Fomentar el lideratge polític de l’àrea de gestió
S'ha realitzat un seguiment continuat amb reunions mensuals entre la figura de gerència
i els referents del secretariat. A part s'ha tingut una comunicació fluida amb secretaria
general per a les tasques i decisions del dia a dia. Tot això permet que el secretariat
compti amb tota la informació necessària per a prendre les decisions en l'àmbit
econòmic.

S'ha seguit actualitzant l'Excel amb les persones de referència de cada casal en l'àmbit
econòmic i fiscal per tal de facilitar la comunicació entre els casals i gerència per a
temes econòmics i la justificació del conveni.

37


