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1. Presentació
L’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, o la Federació de Casals com
l’anomenem sovint, és una entitat en constant moviment i creixement. Fa ja més de 27 anys
que es va crear amb l’objectiu de teixir xarxa entre projectes juvenils autogestionats per
joves, que aposten per l’educació crítica i la participació social, la transformació dels nostres
entorns i el treballar sempre des del col·lectiu. Actualment ja hi ha 30 entitats federades i és
un número que segurament seguirà creixent i enfortint aquest model. D’altra banda, però,
també ens obliga a revisar-nos i estar en constant actualització i moviment perquè els casals
que en formen part trobin el seu lloc i se sentin identificats i valorats.

A Casals de Joves considerem que és important tenir espais per pensar-se i projectar-se
més enllà dels plans de treball anuals. És important poder-se marcar unes línies
estratègiques de més llarga durada que ens permetin arribar a objectius més ambiciosos i
tenir temps d’arrelar-los. Cal tenir en compte que Casals de Joves té un model i una manera
de ser i de fer força consolidada, però que alhora, és i ha de permetre ser heterogènia i
canviant. Els Casals de Joves de base acullen una gran diversitat de persones i projectes i
cada entitat també té una personalitat i projecte diferent. Partim d’un ideari comú que ens
uneix, però la diversitat d’entorns i de realitats acaben produint aquesta riquesa de projectes i
persones que és la Federació de Casals. A més, la societat i la realitat juvenil canvia i ens
hem d’adaptar per poder-la transformar.

D’altra banda, l’últim pla estratègic de la Federació es va elaborar durant el 2014 i dur a
terme entre el 2015 i el 2018. Per tant, era hora de tornar a posar èmfasi en l’autovaloració i
la projecció. És per això que al llarg del 2020, es va reflexionar sobre la idea de fer un nou pla
Estratègic i, al març de 2021 a la Reunió d’Irresponsables, es va definir el procés i el grup de
treball que el lideraria. Durant el 2021, aquesta iniciativa ens ha brindat l'oportunitat de poder
crear espais de treball que sovint, el nostre dia a dia com a Federació no ens permet. S’ha
creat un grup de treball que ha coordinat diversos espais amb participació de casaleres en
els quals s’ha pogut avaluar com estem els Casals de Joves i com està la Federació, quines
potencialitats, mancances i reptes tenim, i sobretot, cap a on volem evolucionar per fer millor
la nostra tasca i enfortir cada vegada més aquesta xarxa.
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2. Procés d’Elaboració del Pla Estratègic
DURADA: març- desembre 2021

PARTICIPANTS: Es decideix generar un grup de treball consistent en les participants de

Casals de Joves voluntàries i referents del Secretariat. Alhora, es busca generar espais de
participació transversals amb totes les casaleres interessades, tot aprofitant espais federatius
com la Reunió d’Irresponsables.

COORDINACIÓ: grup de treball format per persones del Secretariat i persones voluntàries de

Casals de Joves amb l’acompanyament de l’Esberla, SCCL.

OBJECTIUS: L’objectiu general del procés ha estat reflexionar, debatre i consensuar els eixos

estratègics dels propers 3 anys de la Federació de Casals de Joves de Catalunya.

Per fer-ho hem seguit els següents objectius específics:

● Conèixer la percepció de les casaleres de la Federació al voltant de l’organització
interna, acció de la Federació i la incidència en l’entorn, tot definint els punts forts i els
aspectes de millora

● Identificar les temàtiques i reptes de la Federació des de la perspectiva de les
casaleres per tal de definir els eixos estratègics
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ACCIONS DEL PROCÉS
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3. La Federació
Definició i finalitats
Casals de Joves de Catalunya és una associació Juvenil educativa d'acció social formada
per persones voluntàries i sense cap afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb
plena capacitat de complir els seus fins. És una entitat que agrupa a persones físiques i
jurídiques interessades en el món de l'associacionisme educatiu d'adolescents i joves.

Casals de Joves de Catalunya és una associació juvenil que agrupa, dóna suport i
promociona projectes juvenils, voluntaris, que treballen per la transformació social en base
als principis d’autogestió, transformació social i assemblearisme i a través de l'educació en la
participació.

Principis
El projecte ideològic i pedagògic de Casals de Joves de Catalunya es basa en els valors de la
transformació social, l’autogestió i l’assemblearisme.

Entenem la Transformació Social com el compromís amb el canvi de societat i l’entorn
immediat a favor de la lluita anticapitalista, antifeixista, antiracista i feminista. D’aquest
compromís es deriva una presa de posició crítica i transformadora sobre la societat des
d’una mirada interseccional que examini totes les categories biològiques, socials i culturals. A
més posem les cures i les persones al centre per tal d’arribar a una societat equitativa.

Apliquem internament els principis autogestionaris i de participació directa. L’Autogestió és
una eina per a l’autodeterminació de les persones i l’organització dels grups a través de la
participació juvenil i associativa. Defensem el posicionament a favor de la llibertat de
pensament, consciència, decisió i esperit crític a través l’educació en la participació,
l’activisme i el voluntariat.

Ens organitzem i desenvolupem la nostra tasca de forma assembleària, des del debat i la
presa de decisions col·lectiva, integrant totes i cadascuna de les sensibilitats i mirades que
conviuen dins la Federació. Treballem des de l’assemblearisme, perquè el nostre projecte té
la base en la construcció col·lectiva de les persones que en formen part. Creiem en la
cooperació com a pràctica per caminar cap a la construcció de societats i comunitats més
inclusives, on totes i cadascuna de les persones involucrades se sentin reconegudes i amb
oportunitats reals de participar i aprendre. L’Assemblea és l’òrgan polític de l’organització i
funcionem a través del consens i l’horitzontalització de les decisions amb la base de Casals
Associats.
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4. Diagnòstic qualitatiu de la federació
Aquest diagnòstic neix del contingut treballat a les diferents trobades de membres de la
Federació de Casals per a articular el pla estratègic. S’hi han inclòs les diferents opinions i els
consensos generats per a articular-lo, emprant per tant, dades qualitatives que dibuixen un
esbós de la situació de la Fede i de la visió de les pròpies casaleres de la mateixa.

La Federació és una entitat molt diversa, de casals i persones, però aquesta diversitat
no sempre és reconeguda a l’hora de fer un plantejament del model casalero o la pròpia
relació que manté la Fede amb els Casals associats. Una d’aquestes principals diversitats és
la territorial: territori Barcelona aglutina la major part dels casals de base que formen la
Federació i sovint es generen recursos i espais des de la seva visió, ja que a més són
majoritàriament les que nodreixen les comissions i equips federatius. Els altres territoris no
tenen la mateixa força i l’expansió i participació és molt més dificultosa. Part d’aquestes
realitats fora de Barcelona no veuen la utilitat de la Federació, la seva relació amb
l’administració és molt més propera i estan més integrades dins del teixit associatiu del seu
municipi.

La participació esdevé un repte amb aquesta conjectura, no només per les diferències en els
models dels diferents casals de joves arreu del territori, sinó també per la visió de la pròpia
entitat sobre el creixement. Assumim que el nostre paper fora de la Diputació de Barcelona
no està funcionant, i el que tenim a la mateixa li manca més dedicació i esforç per a què sigui
òptima.

D’altra banda, el nivell de participació dins de la Federació és molt baix, moltes
comissions no tenen quasi persones per tirar cap endavant i algunes ja fa un temps que
estan aturades a causa d’una baixa motivació. La gran majoria de les persones participants
dins de les comissions o de les estructures de la Federació són de territori Barcelona, hi ha
molt poca representació de Vallès-Osona i Llobregat. Existeix la tendència a les comissions
que funcionen d’estructurar-se com una màquina productiva, l’objectiu és generar
campanyes, jornades o materials sense veure si el que tenim és reaprofitable o és necessari
dedicar-hi tanta energia en aquell moment. La gran majoria de casaleres no saben de
l’existència dels recursos que la pròpia Federació té i, la Federació hauria de trobar la manera
de col·lectivitzar i potenciar els recursos i projectes que els propis casals generen.

Molts d’aquests recursos o activitats no arriben als casals i a les casaleres a causa d’una
nul·la planificació en l’àmbit comunicatiu. Fins i tot les persones que en formen part de
manera activa no sempre estan assabentades de les coses que hi passen. Per tant, ens
marquem el repte de millorar tant en la comunicació externa com interna i d’arribar a conèixer
les necessitats de difusió i de traspàs d’informació dins de la Federació, i que es sigui
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totalment conscient de les necessitats dels actes, ja siguin per a un públic ampli o activitats
estrictament per a persones casaleres o d’autoformació.

És per això que creiem que s’han de revisar les estructures i tempos Federatius, és
l’Associació de Casals qui s’ha d’adequar al ritme, voluntat i necessitats dels Casals i les
casaleres i no al revés. S’ha d’abandonar la mirada productivista des de la Federació i
començar a posar decididament els Casals de Joves de base al centre, potenciant les moltes
coses que fan, generant una xarxa útil i de qualitat entre elles. Tot allò que es porti des de la
Federació, ha d’estar pensat per a què sigui realment útil o els Casals hi apostin per aprendre
i amplificar l’abast més enllà del seu entorn. S’ha de trobar la manera que la Federació sigui
una eina i una motivació pels Casals, no pas una obligació.

Seguim trobant-nos en situacions on col·lectius o administracions no saben el que es un
casal de joves, i sovint ens confonen amb altres espais de lleure. No tenim una estratègia
de fer-nos conèixer cap a enfora i tampoc una clara cap a endins, moltes casaleres i
casals segueixen sense entendre què es la federació.
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5. Propostes d’eixos i objectius estratègics
Eix 1: Participació i vinculació

Entenem aquest eix amb la voluntat que sigui una guia per a la millora de la participació en
els diferents nivells existents a la Federació de Casals. S’espera que la vinculació de les
casaleres amb el projecte en xarxa de la Federació de Casals es faci més forta i constant
partint de les seves necessitats i motivacions i permetent que les joves voluntàries s’apoderin
i liderin el projecte.

Els objectius estratègics d’aquest eix són:

● Recollir les necessitats reals dels Casals. La Federació s’ha de construir des dels Casals
i pels Casals, és per això que un dels objectius principals és el de saber quines
inquietuds, necessitats i motivacions tenen les entitats de base i les seves membres
per tal que el projecte federatiu parteixi d’aquí.

● Fer projectes des de la inquietud i la voluntat real. Els Casals de Joves de base i la
Federació sovint tenen ritmes diferents. Aquest fet, de vegades provoca que s’oblidi
que tots els projectes han de partir de la inquietud i la voluntat real de les casaleres i
els Casals. Hem de poder marcar el ritme nosaltres, no l’administració i la societat.

● Connectar persones i projectes. L’objectiu principal pel qual es va crear la Federació de
Casals de Joves va ser el de teixir xarxa entre persones i entitats amb un ideari comú i
així ha de seguir. No s’ha d’oblidar que treballem per lluitar contra una societat cada
vegada més individualista i hem de potenciar els projectes i aprenentatges comuns i
potenciar les relacions humanes.

● Millorar el sentiment de pertinença federatiu. Tenim una identitat comuna, però alhora,
molt diversa, i posant en valor aquest fet, s’aconseguirà millorar el sentiment de
pertinença de totes les membres amb la xarxa federativa. A més, si es treballen bé els
altres objectius d’aquest eix, aquest es potenciarà.
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Eix 2: Suport als projectes de base i a les seves lluites

La Federació de Casals de Joves és un projecte col·lectiu que té com a principal objectiu
enfortir tots els projectes de base que la formen, els Casals. És per això que es creu
necessari especificar que el centre del projecte són els Casals i les casaleres i que s’ha de
potenciar la seva activitat i desenvolupament, entenent sempre el seu caràcter únic i
autònom, però alhora, amb voluntat de connectar-se amb la resta de projectes.

Els objectius estratègics d’aquest eix són:

● Posar els Casals al centre de la Federació. És molt important partir sempre de les
necessitats i voluntat de les entitats de base, què pot fer la Federació per elles i com
es poden potenciar les entitats unes amb les altres. La Federació de Casals ha de
crear espais i projectes que responguin a aquesta premisa.

● Fer d’altaveu del que es fa als Casals. No sempre cal desenvolupar projectes des de la
Federació, sinó que els Casals de Joves ja en desenvolupen de molt potents que
poden servir de model per altres entitats i així col·lectivitzar aprenentatges. Per tant, la
Federació ha d’ajudar a què siguin més visibles i posar en valor tot allò que fan els
Casals de Joves de base.

● Estar preparades per a donar resposta a les necessitats i lluites dels Casals. La Federació
de Casals ha de preveure quines necessitats poden sorgir des dels Casals. Ha d’estar
formada i tenir recursos per poder acompanyar a les entitats si així ho volen i servir
per arribar allà on no puguin elles soles.

● Definir el paper de la Federació en conflictes interns que puguin sorgir a les entitats de

base. Les problemàtiques o conflictes interns que puguin sorgir a les entitats de base
sovint poden generar malestar i situacions incòmodes o complicades. És possible que
els Casals puguin necessitar en algun moment un acompanyament o mediació o
algun tipus de suport. No està clar quin ha de ser el paper de la Federació en aquests
casos. Ens marquem l’objectiu de parlar-ne amb els Casals, definir-ho, consensuar-ho
i estar preparades.
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Eix 3: Enfortir un model de casals heterogeni

Una de les inquietuds més grans és la de saber construir un model amb una perspectiva
col·lectiva però, sempre tenint en compte la gran varietat de models existents. A Casals tenim
un ideari comú però també una gran riquesa basada en la diversitat de cada barri i municipi,
de cada projecte i persona. És des d’aquesta mirada que es pretén consolidar i enfortir els
models que ens defineixen i fer-los visibles vers la societat i les administracions i que totes les
entitats se sentin còmodes, respectades i valorades.

Els objectius estratègics d’aquest eix són:

● Definir una identitat comuna, posant en valor la de cada casal. Entendre i fer saber un
model casalero que potenciï tant el que ens uneix com allò que ens fa diferents entre
cada Casal i territori i ens enriqueix. Aquesta identitat plural ha de servir per a
diferenciar-nos de la resta d’entitats que no són Casals de Joves.

● Definir un model inclusiu amb la heterogeneïtat territorial. Una de les diferències que
es fan més evidents entre Casals de Joves és la territorial. La realitat, ritme i volum de
Barcelona arrossega molt la inèrcia federativa. S’ha de trobar l’estructura i ritme que
s'adeqüi i respongui a la necessitat i realitat de cada territori i que aquesta diversitat
esdevingui un enriquiment social i no una limitació o frustració.

● Crear eines per reforçar un nou model. S’han de desenvolupar les eines i s’han de dur a
terme els canvis estructurals necessaris per a reforçar aquesta nova concepció del
nou model casalero que es defineixi des de la Federació.

● Definir els àmbits territorials del projecte i créixer en coherència a aquest. Actualment
només tenim abast territorial a la província de Barcelona. Per tant, és prioritari definir i
consensuar quins objectius tenim a mitjà i llarg termini pel què fa a l’abast territorial,
sentir-nos còmodes i a gust amb el que es decideixi. Aquest procés pot portar molts
canvis estructurals i per tant és important fer-lo tenint en compte la resta d’objectius i
eixos.

● Ser un interlocutor reconegut per les institucions pel què fa als interessos i necessitats del

jovent. S’ha de conèixer bé cada àmbit de les institucions i administracions públiques
per a poder ser un interlocutor vàlid per totes elles. Casals de Joves ha d’esdevenir un
referent pel què fa a la participació social juvenil i l’associacionisme autogestionat per
joves i per a joves.
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Eix 4: Acció juvenil

Tant els Casals de Joves de base com la Federació de Casals creiem en la lluita i la
transformació social com a element indispensable de la nostra tasca. És des d’aquesta
voluntat que creiem important dur la nostra tasca col·lectiva més enllà en alguns àmbits per
transformar el nostre entorn i lluitar contra un món capitalista, desigual i poc inclusiu.
Reivindiquem el subjecte juvenil com a col·lectiu que pateix unes opressions específiques en
una societat eminentment adultcentrista. La Federació de casals ha de servir per a compartir
aprenentatges i tenir més capacitat d’incidir en l’entorn.

Els objectius estratègics d’aquest eix són:

● Vincular la feina de les comissions amb els casals. A la Federació es treballen una sèrie
d’eixos de transformació social que van acord amb l’ideari federatiu i també amb el de
la majoria de Casals de Joves, que també els treballen. Aquests eixos es porten des
de comissions a les quals normalment hi participen de forma estable algunes
casaleres de base. S’ha d’aconseguir col·lectivitzar els aprenentatges, compartir
recursos, decidir campanyes conjuntament i que el flux d’informació entre l’acció
juvenil que es fa als Casals i la que es fa a les comissions federatives sigui constant i
real. Els projectes que van en la mateixa línia han de poder tenir una relació simbiòtica
i que la feina de les comissions sorgeixi des de la voluntat i motivació dels Casals i que
aquests vegin que hi ha un retorn a les seves entitats.

● Buscar espais per col·lectivitzar els aprenentatges i experiències. S’han de trobar espais
i eines per compartir campanyes, lluites, recursos, aprenentatges, activitats, projectes,
encerts, errors i tot el que es cregui important. Hem de ser solidàries i compromeses
en ajudar-nos entre totes i aprendre col·lectivament.

● Consolidar els eixos de transformació social federatius. Actualment existeixen els
següents eixos de transformació social: la participació, el feminisme, el consum
conscient, la salut, la interculturalitat, l’antifeixisme i l’internacionalisme. Volem trobar
espais per a debatre, consensuar i decidir quins d’aquests eixos volem potenciar i
consolidar, si n’hi ha de nous que vulguem treballar i lluitar de forma més decidida per
tal que s’aconsegueixi transformar l’entorn.

● Esdevenir una escola de participació i militància. Casals lluita des de fa temps per
canviar una societat en la qual la participació real és irrisòria i gran part de la societat
no sap ni té eines o espais per participar. A més, les joves sovint tenen encara menys
espais i possibilitats de fer-ho en una societat tant adultcentrista com la que vivim.
Volem ser un espai d’aprenentatge per a les joves que permeti canviar la concepció
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social de què les joves no s’impliquen ni tenen voluntat ni capacitat de decidir ni
incidir.

● Potenciar el treball en xarxa i l’intercanvi de coneixements amb entitats afines. Als
Casals i a la Federació es treballen varis eixos de la transformació social. Creiem que
és molt important establir relació amb entitats que treballin els mateixos eixos per tal
d’aprendre mútuament i aprofundir-hi. És important que siguin entitats que treballin
des de la participació, l’autogestió i que siguin predominantment juvenils.
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