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Introducció
L’any 2022 ha estat de renaixement post-covid, de reflexionar i consolidar les moltes
propostes de canvis, de treballar el relleu perdut per la pandèmia amb les casaleres,
amb els casals, amb els espais i equips de lideratge de la Federació, i el primer any en
el qual per fi hem pogut tornar a fer activitats amb normalitat.

L’any va començar amb un equip del Secretariat amb quatre persones que ha anat
minvant fins quedar-se només amb Presidència i Secretaria General, però ara s’està
aconseguint noves entrades. L’ET Barcelona ha anat demanant un relleu tot l’any fins
que s’ha aconseguit ara aquests últims mesos. Les comissions de programes s’han
quedat molt fluixetes, però sembla que aconseguirem tirar endavant diferents projectes
amb noves forces i persones i treballant per projectes com el del Protocol que iniciem
aquest novembre. S’ha anat treballant en aquest relleu fins que el dia d’Irresponsables
es va abordar el tema amb urgència i s’ha aconseguit noves mans de persones
motivades.

Aquest 2022 també hem volgut treballar diferents canvis, com per exemple potenciar
molt més l’àrea de comunicació, que tot i que ens hem quedat a mitges amb algunes
coses, ja ha aplicat moltes millores i per fi tenim una comissió de voluntàries casaleres
per liderar-ho. També s’ha actualitzat i millorat el banc de recursos i intentem treballar i
fomentar cada vegada més la cohesió i xarxa entre casals. Un dels canvis és que s’ha
recuperat la feina constant amb les Administracions locals, provincials i generals, que
tot i que no sigui la feina que més il·lusió ens fa, és necessària per poder incidir en
polítiques de joventut, reivindicar les nostres lluites i aconseguir el seu suport.

Pel què fa als territoris, poc a poc han anat tornant a activar-se. Encara trobem a faltar
més assistència a les territorials de Barcelonès, però per primera vegada en 3 anys hem
pogut tornar a fer la Mertxe! A Vallès-Osona s’ha estat treballant en recuperar la relació
amb els Casals, creant dinàmica territorial, fent un parell de trobades amb èxit,
treballant l’expansió i recuperant un Casal històric com Obriu Pas. A Llobregat s’ha
mantingut consolidada la ET i la relació amb els dos Casals més actius (Agrupa i AJUC)
que han liderat el territori, s’han fet samarretes i una trobada molt positiva i, s’ha estat
treballant tant l’expansió com la recuperació dels Casals Federats que des d’abans de
la pandèmia no en teníem massa contacte.Per tant, poc a poc, però ens n’anem sortint
i recuperant les relacions i l’activitat.

Dels espais de participació intercasalera podem estar-ne molt satisfetes. S’han
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consolidat tots els espais de decisió i construcció com l’AGO i Irresponsables de
primavera, la Irresponsables de tardor i segur que l’AGO de desembre anirà genial. Per
primera vegada s’han dut a terme les Jornades Formatives Intercasaleres, amb la idea
que es va aprovar l’any 2021 de fer menys coses i millor fetes, per tal d’ocupar menys
caps de setmana dels Casals des de la Federació. Les Jornades van ser un èxit tenint
en compte que eren les primeres. Va participar unes 30 casaleres, es van muntar amb
casaleres de base i el Secretariat i la ST,i a nivell de contingut van ser súper potents i
xules amb l’eix del curs d’identitats dissidents com a temàtica central i amb una gran
varietat d’activitats, formacions, espectacles, etc..

Per últim, no podem oblidar que és any de Trobada de Joves amb tot el que comporta.
És una macroactivitat que portem preparant des del mes de gener amb una comissió
formada per voluntàries de diferents Casals que ha treballat molt bé i s’ha reunit cada
mes. També hi ha la dedicació i suport constant del Secretariat i de la Secretaria
Tècnica. Estem molt il·lusionades ja que tenim més de 160 inscrites, un munt
d’activitats be xules, molta cohesió en la comissió que l’ha muntat, en definitiva, té una
pintaza! Ens veiem a la Trobada doncs i tanquem el 2022 fent pinya!

Àrea d’organització
El 2022 hem estat treballant tot el que hem pogut en el relleu del Secretariat i en el
relleu de tots els equips de participació i lideratge polític de base de la Federació. Ha
estat una feina complicada, ja que creiem que ha estat un any en el qual tots els Casals
estaveu intentant fer el mateix, i el primer sempre són els Casals i per tant la Federació
en molts moments ha quedat en un segon pla. Malgrat això, s’ha fet un esforç per
mantenir els projectes interessants i il·lusionants, subsistir amb la resta de coses,
sobretot econòmicament, i començar a traçar els canvis de projecte i organització i els
relleus necessaris.

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

Seguim treballant i millorant la transparència i horitzontalitat de la Federació de
Casals. Hem seguit compartint totes les actes del Secretariat amb els correus de tots
els Casals per tal que pugueu estar al dia o consultar el que vulgueu. Anem comunicant
allò rellevant del que fem i hem seguit intentant xerrar, reflexionar i debatre tot allò que
s’ha considerat important a les AGO i Reunions d’Irresponsables i a les territorials. Per
poder complir amb aquest objectiu som conscients que cal millorar molt la
comunicació, per això hi hem estat treballant i hem aconseguit tenir una comissió amb
casaleres voluntàries i fer un pla de comunicació, per poder-la fer més efectiva i
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atractiva i ja s’han començat a aplicar canvis que s’expliquen al punt de comunicació.

Pel què fa als espais de decisió i participació (AGO i Irrespons), hem intentat fomentar
que hi hagi debat i construcció real de contingut, per això hem aprofitat per parlar de
les idees importants del Pla de Treball Anual i del calendari, dels diferents canvis que es
proposen, de la necessitat de relleu, del Protocol, del Pla Estratègic i com aplicar-lo,
etc. S’han valorat molt bé i, tot i saber que es poden millorar, n’estem satisfetes.

El lideratge polític de la base ha estat present tot i que hagi pogut tenir alts i baixos.
Els espais de decisió com els esmentats han funcionat molt bé. S’han fet trobades
territorials amb els casals i els equips territorials han anat tenint alts i baixos i s’han
enfocat en mantenir l’activitat i aconseguir un relleu que sembla que arriba. Les
comissions de programes no han estat una prioritat, però s’han anat reinventant o
reflexionant sobre com seguir amb els programes.

El Secretariat va començar el curs sent 4 persones, de seguida es va quedar en un
equip de 3 i finalment a partir d’aquest setembre es van quedar només Presidència i
Secretaria General. Davant aquesta situació no ha quedat més remei que treballar
moltíssim i confiar i delegar més que mai en altres persones encara que els equips de
voluntàries tampoc estiguessin en el millor moment. D’aquesta manera, ens hem
recolzat molt en què la Borsa de Formadores ha crescut i està forta, en projectes que ja
funcionen, en els equips territorials, en la Comi General de la Trobada de Joves que ho
ha petat i en les treballadores de l’Associació, que tenim la sort que totes entenen el
model casalero i el respecten i aprecien.

Per últim, davant la necessitat imperiosa de relleu i de tornar a transmetre que
l’Associació de Casals s’ha de liderar des de la base, al matí de la Reunió
d’Irresponsables el Secretariat va impulsar una reunió per compartir la inquietud amb
casaleres i tornar a omplir de vida i idees els diferents equips i sembla que ha tingut
prou bons fruits. Recordeu que la federació és dels Casals, és de les casaleres, i us
necessitem per decidir, proposar, debatre, reflexionar, compartir i fer molta xarxa!

Com sentim la Federació?

Aquest any s’ha pogut notar molt que les entitats heu tingut molt relleu durant els anys
de pandèmia, que de sobte hi havia moltes persones noves a les vostres assemblees i
gestores i que, per tant, la Federació de Casals els quedava molt lluny. Al llarg de tot
l’any s’ha picat molta pedra per explicar, apropar i compartir el projecte federatiu i
fomentar la cohesió i xarxa entre totes. Creiem que de com estàvem al gener a com
estem a final de curs ha estat un gran èxit. S’han aprofitat els dies d’AGO i Irrespons
per fer dinars de cohesió, tots els territoris heu fet activitats i trobades on s’ha fet pinya,
activitats com les Jornades Formatives, els projectes de la Borsa de Formadores i de
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les dinamitzadores de l’assignatura, les de protocol i d’altres han anat aconseguint que
ens tornem a connectar, que ens tornem a creure que juntes poder arribar més lluny i
sobretot millor acompanyades, i que conèixer i compartir la realitat d’Entitats i persones
afins és útil, encoratjador i plaent.

D’altra banda, és un any en el qual heu tornat a tenir la majoria força relació amb
algunes treballadores de Casals, amb el banc de recursos o altres projectes. Ens hem
ajuntat alguns Casals de Barcelona per lluitar contra l’ajuntament i la seva visió dels
Casals de Joves i la gestió cívica, us heu ajuntat per fer actes de Sound System i es
torna a respirar les ganes d’anar a activitats d’altres Casals i viure la vida casalera.

I amb tot això, encara ens queda la Trobada de Joves! Serà un espai importantíssim per
augmentar el sentiment de pertinença al projecte col·lectiu i cooperatiu de Casals de
Joves, per sentir-nos fortes i acompanyades, per potenciar l’actitud casalera, per
compartir, riure i emocionar-nos i per tornar amb moltíssimes ganes de petar-ho fort el
2023.

Espais de participació

En aquest punt considerem espais de participació tots aquells que estan pensats per
l’assistència de tots els casals i casaleres de la Federació i liderats des del Secretariat i
grups de treball de casaleres. Aquest any destaquem que s’ha mantingut la Reunió
d’Irresponsables + mini AGO de primavera, la Reunió d’Irresponsables de tardor i l’AGO
de desembre com a espais de decisió i construcció i les Jornades Formatives i la
Trobada de Joves que començarem en breus com a espais de formació i interrelació.
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Espais de decisió i construcció:

El 2021 es va dur a terme per primera vegada la Reunió d’Irresponsables de
primavera juntament amb l’AGO petita que és necessària per poder votar el compte
de resultats 100% tancat, els pressupostos definitius (un cop passat el període gran de
subvencions i s’ha tancat el compte de resultats) i algun temilla més que sempre
surgeix i no pot esperar un any. Es va valorar positivament i el 2022 vam repetir format,
aquesta vegada oferint un dinar de cohesió amb una paella vegana i acabant amb la
festa que va muntar el KJ Porta aprofitant que acollien l’acte. L’acte va ser un èxit de
cap a peus, tant per la gran assistència que va haver, com per l’esperit participatiu que
es respirava, els molts temes que vam treballar i la cohesió tant necessària després dels
anys de pandèmia de la que vam poder gaudir, així doncs, el 2023 seguirem amb el
mateix format si us sembla bé!

La Reunió d’Irresponsables de tardor, el mes d’octubre al CJ La Traca, va tenir
menys assistència, tot i que entenem que és un trimestre molt apretat d’activitats i feina
diversa, però les que vam ser-hi vam estar molt contentes, moltes de les assistents era
la seva primera experiència en un espai així i van aportar moltes idees i van conèixer a
altres casaleres. Es va valorar positivament tant la reunió matinal de lideratges polítics
de base, com el dinar de cohesió com la reunió posterior que va ser molt participativa.

L’AGO de desembre no la podem valorar perquè encara no ha passat, però sabem
que és un espai que ja està consolidat i que, al fer-se a Sant Andreu de la Barca en el
marc de la Trobada de Joves segur que serà un gran èxit! Vinga que ho estem fent
super!
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Espais d’Interrelació

El primer acte d’aquestes característiques han estat les Jornades Formatives
Intercasaleres, batejades amb el nom de Cerebelu Casalero. Els últims 2 anys
s’havien fet vàries jornades formatives de la majoria de programes de la Federació
(Feminismes i LGTBI+, Interculturalitat, Antifeixisme, Consum Conscient, Salut), totes les
jornades eren super potents de contingut, però hi havia poca assistència casalera i ho
atribuíeu a l’excés d’activitat federativa, així que es va decidir que aquest 2022 es farien
unes úniques Jornades de tot el dia en les quals hi tingués cabuda contingut formatiu
de tots els programes. Aquestes jornades vam muntar-les des d’un grup de treball amb
membres del Secretariat, voluntàries casaleres de les comissions i l’ajuda com sempre
de les tècniques de la Federació.

La valoració de l’assistència, tot i que podria millorar, és positiva, ja que va augmentar i
van participar unes 30 casaleres a les jornades fetes a la Casa Groga del Fort Pienc,
seu del CJ Xiroc. La valoració del contingut és més que positiva, ja que van venir un
munt de col·lectius i persones més que interessants a formar-nos i compartir les seves
experiències amb molt amor i dedicació. L’eix de les jornades eren les identitats
dissidents enteses des de moltes perspectives diverses i vam dedicar molts esforços a
construir unes magnífiques jornades. Així doncs vam tenir la sort de comptar amb:
Yousra Touri el Mansouri (Hija de la Tamazgha); Blu de Militància Accessible; Som
Barbàrie; Stop Gordofòbia; Moviment per la Regularización Ya!; Marikatering; Ander
Caliente; Anna Mbengue; ABILIS; La Jonka i Alba Alamillo; Transpoesía. Moltes gràcies
a totxs!
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El segon acte serà la Trobada de Joves 2022! portem un any sencer preparant-les
amb moltíssima il·lusió. S’ha creat una comi amb casaleres voluntàries que s’han fet un
currazo i molta pinya com a equip per preparar-nos una experiència inoblidable! Fem la
Trobada de Joves cada 3 anys pel desgast que suposa, però després t’enrecordes per
sempre. Quatre dies a Sant Andreu de la Barca, poble de l’Agrupa, plens de tallers,
taules rodones, formacions, activitats lúdiques vàries, concerts, correbars, cultura
popular, etc… Hi anirem quasi 170 persones més totes les que ens vindran a veure, així
que som-hi!

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 continuar creixent, revisant i millorant per tal de cobrir
millor les necessitats dels Casals. Tanmateix, hem de celebrar que amb aquesta àrea
també s’ha notat que anem deixant enrere la pandèmia, ja que moltes de vosaltres heu
fet servir el banc de recursos per dur a terme activitats als vostres casals, una gran
notícia! Esperem continuar 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!
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Suport Polític

La Federació de Casals està sempre disposada a acompanyar-vos en totes les vostres
lluites veïnals i/o amb les administracions. Aquest any hem acompanyat a algunes de
vosaltres a gestions diverses amb els ajuntaments o ens heu fet consultes puntuals per
treballar-hi vosaltres directament, tingueu sempre en compte que si necessiteu a
membres del Secretariat o tècniques de la Federació, estem a la vostra disposició, no
tenim cap vareta màgica, però de vegades serveix per fer més pressió.

A més, hem estat treballant força amb l’Ajuntament de Barcelona (ho expliquem a
relacions externes) i, sobretot, destacar la organització dels Casals amb gestió cívica i la
Federació per tal de seguir lluitant perquè ens reconeguin com el que som, perquè ens
recolzin o com a mínim no molestin a les entitats que estem fent una feina
importantíssima i super valuosa als barris i pobles.

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
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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, el contrari.

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, projectes com els de l’assignatura, o les formacions gratuïtes que
demaneu, 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

El banc de recursos ha estat força actiu l’any 2022 tal i com recull el document de
préstecs. Els recursos més demanats han sigut l’equip de llums i so, els leres casaleros
i els gots i plats reutilitzables. 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 les fiances per fer-les coherentes i justes i ser curoses
amb el material que és de totes. També s’han afegit nous recursos com el datàfon i
s’han actualitzat altres com les forquilles d’acer, peus de micro i leres amb caixes
organitzadores.

Per últim, i un any més, ha quedat pendent l’actualització del material segons les
vostres necessitats i, sobretot, el banc inter-casalero 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. El formulari no ha funcionat així que estem obertes a noves
propostes per tal de coordinar aquest espai.

Àrea Territorial
Territori Llobregat

Des del territori Llobregat ens hem marcat 3 objectius generals: donar suport als
nostres casals, dinamitzar el territori i treballar per la seva expansió. Aquest any, la
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situació post pandèmia ens ha permès tornar a la presencialitat en la seva totalitat, i
hem pogut tornar a prioritzar objectius com el d’expansió territorial, tocant a les portes
a nous projectes que estan agafant força arreu del territori.

Donar suport als casals del territori

Des del territori vam marcar el suport i l’atenció als casals com quelcom prioritari, per
això s’ha mantingut una comunicació constant i fluida des de l’ET i la persona tècnica
cap als casals. A inicis d’any ens vam plantejar fer les visites posant al centre la situació
de cada casal, i centrar-nos especialment en aquells que els hi havia costat més
remuntar després de la pandèmia o que es trobaven en una situació de relleu. Ens vam
reunir amb el 6tres9, el casal de Begues, on les vam acompanyar en el seu procés de
relleu. També hem mantingut la comunicació amb La Flamenka, casal de Sant Vicents
dels Horts que després de la situació de la Covid ha tornat a fer activitats.

Respecte al suport als casals, com a indicador important hem notat l’augment de les
demandes de recursos al territori, ja siguin del banc de recursos, de demanda formativa
o altres demandes d’acompanyament tècnic.

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. S’ha realitzat el Guateque del Llobre, i tot i que només
hi vinguessin casaleres de l’AJUC i de l’AGRUPA, va assistir molta gent i va servir per
enfortir la relació i cohesionar a les joves del territori. A l’estiu també es va avivar la
relació intercasalera fomentant la visita de les casaleres a les activitats organitzades per
altres casals de la comarca.

Respecte al manteniment de l’ET, actualment hi estan les mateixes persones que al
2021, però podem dir que l’equip s’ha enfortit i ha assumit moltes tasques per a la
realització de les activitats territorials de cohesió. Hem mantingut les reunions
periòdiques, i poc a poc estem vetllant perquè totes elles siguin en format presencial.

Finalment, respecte al foment de la participació dels casals del territori a la Federació,
actualment el territori segueix tenint presència a les comissions, tot i que aquestes no
han estat tan actives com altres anys. És important també destacar que la Trobada de
Joves 2023 s’ha celebrat al Llobregat, amb la oportunitat que això suposa per a les
casaleres de capbussar-se a la Federació, conèixer de prop el projecte i motivar-se per
a futurs projectes.
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Expandir el territori

Aquest any hem aconseguit apropar el projecte de Casals de Joves a diversos
municipis del Baix Llobregat i el Penedés.

Ens hem reunit amb projectes com Enxixa’t, un grup de joves de Sant Esteve
Sesrovires que encara s'estan constituint, però que tenen un projecte potent de
dinamitzar el jovent del seu poble. També ens hem reunit amb El Bloc Martorell, el casal
del municipi de Martorell, que porta alguns anys actiu, però que després de la Covid ha
començat a enfortir-se i a establir noves ofertes d’oci popular al jovent de la ciutat.
Ambdós estan molt motivats i tenen ganes d’entrar a la Federació de Casals, de cara el
2023 formaran part del Territori Llobregat.

Per altra banda, ens hem posat en contacte amb altres projectes en construcció com
els joves de Castellví de Rosanes, que tenen ganes de muntar un casal però que
encara no estan actius, mantindrem el contacte per a una possible entrada l’any 2023.

Territori Vallès-Osona

Durant el 202 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 treballat per tenir una comunicació fluida i constant
amb els casals del territori ja sigui a través del whatsapp, correu electrònic o visites.
Durant l’any 2022 ens hem trobat com a mínim una vegada amb tots els casals,
centrant-nos de manera més intensa en aquells casals amb qui la relació durant el 2021
era més distant.

S’han fet visites en mode reunió, visita d’activitat i trobades. En el cas d’Obriu Pas i la
SòniK s’ha fet visita en reunions pròpies del casal per tal de mantenir el contacte,
resoldre dubtes, detectar necessitats. En el cas d’Accent i Intoxicades s’ha visitat una
activitat (Les bruixes no es pentinen i la festa de comiat del TUT). Quant a Joenacc no
s’ha fet cap visita en solitari, però s’ha fet una reunió conjunta amb Accent. En tots els
casos s’ha anat fent seguiment de l’estat i les necessitats dels casals a través de
trucades i missatges durant tot l’any.

Créixer de manera sostenible

Durant l’any 2022 s’ha mantingut contacte amb diverses entitats i administracions del
territori. En primer lloc, s’ha tingut un contacte estret durant tot l’any amb les noves
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membres d’Obriu Pas, que han decidit engegar de nou el projecte després de que l’any
passat hagués de tancar. També s’ha visitat Castellgalí, al Bages, per conèixer Joves
Galí i s’ha contactat amb Joves del Congost (grup de joves de Sant Martí de Centelles,
Aiguafreda i Tagamanent). També hem mantingut el contacte amb Joves de
Matadepera, amb qui s’està treballant de manera conjunta per a que puguin consolidar
el seu projecte. Amb tots aquests grups s’està parlant per donar el suport que
necessitin i convidar-les a formar part de la fede!

Fomentar la participació a la fede i al territori

L’assistència dels casals del Vallès i d’Osona a les activitats federatives ha estat força
baixa, tot i això Joenacc va participar a la reunió d’irresponsables d’octubre i
l’assistència a l’AGO sembla que serà força elevada en comparació a la resta de l’any.
Quant a participació al territori, s’ha fet una trobada territorial a la que han assistit 3
casals. S’hauria d’haver fet una a final de curs que es va haver de posposar i s’ha dut a
terme al novembre. Tot i que hi han participat 3 casals dels 5 que formen part del
territori actualment, la participació a nivell de nombre de persones assistents ha estat
molt alta i això ha facilitat que les casaleres de diferents casals es coneguin. També
s’ha fet una reunió conjunta a Osona amb Accent i Joenacc amb força participació i
d’on ha sortit la idea de fer enganxines territorials pels casals.

Territori Barcelona

Territori Barcelona ha treballat amb 2 objectius generals aquest 2022: donar suport als
casals del territori i lluitar pel model d’associacionisme que creiem i donar-lo a conèixer.
A cada una d’aquests objectius generals se li han atribuït objectius específics com la
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realització de visites als casals, activitats de cohesió al territori a través de reunions
mensuals, realització de La Mertxe, entre altres. Per altra banda, s’ha intentat enfortir els
casals federats i treballar per una expansió sostenible

Donar suport als casals del territori

Durant l’any 2022 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, prioritzant
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 desconeixença 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 Porta, CJ KAJA, La Traca. 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.

Pel que fa a les reunions mensuals de territori, aquestes s’han seguit duent a terme de
forma presencial a un casal diferent cada reunió, fomentant la participació de tots els
casals, intentant crear reunions més dinàmiques i participatives.

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
festa major de Barcelona (La Mertxe). Finalment aquest any s’ha pogut dur a terme
després de 3 anys aturada, amb la temàtica d’Habitatge, el dia 24 de setembre.
Enguany el casal que l’ha acollit ha estat el CJ de la Guineueta. L’acte ha estat tot un
èxit. Aquesta ha estat organitzada a través de les reunions mensuals territorials,
fomentant la participació de totes les casaleres per tal de que fos una festa de totes i
del territori.

Altres activitats plantejades que no s’han dut a terme ha estat la cerca del protocol
adequat per a les característiques del territori. Finalment s’ha optat per crear una nova
comissió de protocol a nivell de la Federació i que l’elaboració es dugui des d’allà.
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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 pogut realitzar totes de forma presencial. Aquest any s’han realitzat un total de 8
reunions. Es valora positivament l’assistència, tot i que, a causa del relleu que hi ha
hagut a la majoria de casals, aquesta s’ha vist disminuïda sobretot a inicis d’any. En les
últimes reunions, però, s’ha vist un augment de la participació de noves incorporacions.
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 al novembre d’un dia per treballar les línies i el
projecte de territori, podent crear espais de debat sobre temàtiques que durant l’any hi
ha poc espai de temps per dur-les a terme. Ha sigut una tancada molt productiva, en la
qual han sortit varies propostes de cara l’any vinent per fomentar la cohesió casalera i el
suport polític als casals.

En quant a La Mertxe, aquesta s’ha organitzat a través de les reunions mensuals
territorials, paral·lelament amb la feina que des de les reunions sorgia, i es duia a terme
entre mes i mes. S’ha observat que aquesta organització poc alentir i dificultar algunes
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tasques, i es porta a debat si caldria recuperar la Comi Mertxe, per tal de facilitar la
seva organització.

Contacte

A part d’organització, ha calgut estar en contacte amb diverses entitats i projectes.

S’han realitzat varies reunions a nivell de Joventut de l’Ajuntament, sobretot per parlar
de l’elaboració del Pla Jove 2020-2030, per tal de que casals participi en la seva
elaboració i les seves revisions periòdiques, així com també al Fòrum Jove, que
organitza l’Ajuntament de Barcelona. Alhora també s’ha participat a altres projectes
impulsats per l’Ajuntament de Barcelona, com la Nit Cívica i Segura, on projecte que
pretén tractar les problemàtiques que es produeixen durant els espais de nit i oci
nocturn a la ciutat. També ens hem apropat a la nova proposta de crear un nou
departament per tal de gestionar l’àrea del Programa del Patrimoni Ciutadà, el qual
gestiona espais, solars públics, locals, etc. per a la ciutadania.

També ens hem reunit amb el CJB per tal de participar en l’autodiagnosi d’espais en
l’associacionisme juvenil des d’una perspectiva comunitaria amb la col·laboració de la
UAB. Estem encara en procés de saber si es podrà obtenir el finançament del projecte.
La implicació de les casaleres és en la contestació d’enquestes o entrevistes, i s’espera
com a retorn una base sòlida i demostrable sobre la manca d’espais en
l’associacionisme, que permetria a casals enfortir les seves campanyes i
reivindicacions.

Per altra banda, arrel de la problemàtica sorgida en la no diferenciació entre espais
joves i casals de joves i la disconformitat en el Pla d’Equipaments, al juliol es va realitzar
una reunió dels casals amb conveni de gestió cívica i l’Ajuntament de Barcelona amb el
Regidor de Joventut, les tècniques de joventut, entre altres, per tal de posar sobre la
taula les diverses reivindicacions de cada casal en quant a la seva identitat, compromís
en la gestió cívica d’aquests, comunicació amb districte, així com la manca d’espai per
alguns casals. Arrel d’aquesta reunió s’han anat treballant varis aspectes que es van
abordant a través de reunions amb les tècniques de joventut de l’ajuntament juntament
amb la proposta de altres reunions amb el Regidor.

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 i que s’han
vehiculat a través dels tècnics territorials amb el suport de l’àrea pedagògica,
esdevenint aquesta una de les tasques prioritàries de la federació. Si bé ens vam
proposar realitzar una dinàmica de detecció de necessitats pedagògiques dels casals
directament a les diferents reunions territorials, les energies de la Borsa no han estat
suficients per fer-ho i no s’ha prioritzat. Així doncs, de cara al proper any no es
prioritzarà aquest objectiu.

D’altra banda, 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 tècniques i regidores de joventut que van
assistir a la jornada Re-coneixem-nos, al Casal de Joves de Sants, al territori Llobregat,
al Claustre de l’Escola Lliure el Sol, 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».
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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 al
Casal de Joves de Sants.

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, el Queixal d’en Xöves i la JAM, i es va donar a conèixer la gestió
d’espai i l’aposta per a l’autogestió de Casals de Joves.

Borsa de Formadores

Aquest any la Borsa de Formadores s’ha seguit proposant esdevenir un referent
formatiu per a entitats, associacions i casals de joves.

En aquesta línia de donar a conèixer l’oferta formativa de Casals de Joves també s’ha
anat actualitzant i ampliant l’oferta formativa de la Borsa, fins a 29 càpsules que
s’ofereixen actualment. En aquest sentit, aquest any ens vam proposar revisar les
descripcions de les càpsules formatives a la web. No obstant, no s’ha prioritzat aquesta
acció al llarg de l’any i ens emplacem a fer-ho de cara a l’any que ve.

Ens vam proposar generar una campanya 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 perquè no s’ha considerat prioritari. S’ha dedicat a replantejaments
interns de la mateixa.

Paral·lelament, ens vam proposar realitzar una jornada de presentació casalera del pla
de formació que anterioment no s’havia pogut fer degut a la Covid19. Es va fer una
presentació dins de les Jornades Formatives Casaleres el 7 de maig.

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, generant la proposta que s’ha desenvolupat durant l’any actual entorn a les
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Identitats Dissients. Relacionat amb això, també s’ha vetllat per tal que la Trobada de
Joves 2022 sigui un espai àmpliament pedagògic i formatiu.

Durant aquest any, a part de les jornades formatives durant aquest (Jornades
Formatives Casaleres, Jornades ReConeixem-nos), hem assolit els resultats esperats
pel que fa a demandes de càpsules formatives, havent rebut 24 demandes formatives
com a Borsa a les quals s’ha donat resposta. Fent retrospetiva, enguany s’han realitzat
24 formacions a mida, vers les 31 que es van realitzar l’any 2021, les 10 que es van
realitzat el 2020 i les 15 el 2019.

Tot i que respecte els nombres totals s’han dut a terme 7 formacions menys que el
2021, en fem una valoració positiva ja que d'aquestes 24 formacions un 50% són de
demandes de casals i un altre 50% de demandes d’instituts (sobretot on es
desenvolupa el projecte d’Educar en participació). En relació a l’any passat, que hi van
haver un 30% de demandes de casals i un 70% de demandes d’instituts.

Fixant-nos en la diversitat de casals que han fet ús del Pla de Formació casalero, hi ha
8 casals diferents que s’han format: La Dreixa, Queixal, Poblet, La Traca, JAM, Sants,
AJUC, Porta. Tot i així, es voldria arribar a més casals des del Pla de Formació i
augmentar el nombre i la diversitat de casals que es formen al llarg de l’any.

Les formacions que s’han fet al llarg de l’any són les següents:

QUANTITAT FORMACIÓ ENTITATS

3 Drogues INS Emperador Carles, INS El Joncar (2).

3 Salut mental i emocional INS Viladomat, Esocola Valldaura, AJUC.

3 Sexualitat INS Viladomat, Escola Valldaura (2).

2 Creació i implementació de protocols
per la prevenció i abordatge de
violències

AJUC, CJ de Porta

2 Primers auxilis INS Emperador Carles (2)

1 Repensem el relleu CJ La Dreixa

1 Equips de so CJ Queixal d’en Xöves

1 Cartelleria i imatge Joves de Poblet

1 Assemblearisme AE Rakxa (CJ Can Ricart)
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1 Interculturalitat CJ La Dreixa

1 Participació INS Emperador Carles

1 Desmuntem l’amor romàntic Escola Valldaura

1 Masculinitats CJ La Traca

1 Gestió econòmica i finançament JAM

1 Model casalero CJ de Sants

1 Formació a noves formadores Borsa de Formadores

24 TOTAL FORMACIONS

Un altre dels treballs que s’ha seguit realitzant 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 12 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 promoure i reforçar el relleu del projecte 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 via de relleu que s’ha anat valorant i millorant, 5
persones noves s’han format i estan treballant per tal d’incorporar-se a la Borsa de
Formadores durant el 2023. Per últim, remarcar que gràcies als espais participatius de
la Borsa se segueixent valorant i confeccionant les línies anuals de manera conjunta
entre totes les participants del projecte.

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 revisant el
document propi d’Acollida que ha calgut 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
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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 finalment
no ha rebut la formaició que tenia pendent sobre Com formar a les noves formadores,
per tal de desenvolupar coneixements i eines pròpies gestionar de manera interna la
formació de les persones que es vagin incorporant al projecte els pròxims anys i
generar recursos per fer-ho. Ens emplacem a rebre aquesta formació a principis de
2023. Alhora, les noves formadores han realitzat una formació d’Eines Personals i Eines
Metodològiques per a formadores de la mà de l’Escola Lliure el Sol, i una formació de
Model Casalero. 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:

● Gerència - Diversifiquem els ingressos de les entitats (CRAJ) (2h)

● ST - Gestio de volunàtires (Pograma Joan Sales, Escola Lliure El Sol) (8h)

Cursos casalerxs

Aquest any s’ha repensat el format del Curs de Directores Casalero, i es realtiza durant
l’Hivern de 2022-2023, en la seva tercera edició i en un format presencial a Nou Barris
(CJ de la Guineueta i CJ de Porta) amb un cap de setmana residencial. Actualment no
s’ha acabat el període d’inscripció, però de moment compta amb 16 inscrites i un
equip estable 3 formadores casaleres, juntament amb 3 formadores externes també
casaleres, totes elles membres o exmembres de la Borsa de Formadores. 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 51% de la quota, quedant a un cost final per a les
participants de casals de 150€.

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 16
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 5 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 i pel relleu de les formadores casaleres de l’equip estable. S’ha seguit
repensant la proposta formativa de les sessions del curs adaptant-la al model i realitat
casalero, i s’ha seguit fent el recull dels guions de les formacions del curs.
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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 premisa.

Com dèiem, s’ha seguit consolidant i enfortint la coordinació pedagògica i estratègica
amb l’Escola Lliure El Sol. S’ha treballat de manera molt coordinada i queda
pendeacabar de tancar el curs, dur-lo a terme i realitzar una reunió de valoració amb
elles del tercer curs de directores intercasalero.

Malgrat no s’hagi realitzat el curs encara ni la valoració del curs de directores
intercasalero amb l’Escola Lliure el Sol, sí 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 i segon curs va ser molt positiva, tot i que en la segona i tercera edició ha
sigut més difícil omplir les places.

S’ha fet una diagnosi i valoració des de la Borsa de Formadores i ens proposem canviar
d’aposta de cara al 2023: no fer el curs de directores casalero, ja que no hi ha prou
relleu generacional per dur-lo a terme i omplir-lo cada any. Enlloc d’això, fer un curs
propi de Lideratges i autogestió d’entitats juvenils amb una proposta encara
embrionària que s’acabarà de definir al Claustre de gener.

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 2022 teníem com a objectiu consolidar el programa d’Adolescència i
Secundària com una eina de referència per als casals de joves. Un total de 7 casals de
joves han demanat un assessorament sobre Adolescència i Secundària, sent aquests:
CJ Queix, CJ Xiroc, CJ de la Prosperitat, CJ de Sants, CJ La Dreixa, CJ Can Ricart, CJ
de la Guineueta. 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 6
instituts: 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 Santa Anna de la
mà del CJ de la Dreixa, l’INS Quatre Cantons de la mà del CJ Can Ricart i finalment,
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l’INS Fort Pius amb el CJ Xiroc. Així doncs, durant aquest 2022 hem creat un
engranatge que ens ha permès fer arribar el projecte de Casals de Joves a 24 grups
classe. Tot això s’ha pogut articular gràcies a la tasca desenvolupada per les 20
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 necessitéssin.

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 tres anys. Així doncs, aquest any ens proposàvem seguir
treballant per tal de consolidar-lo. El resultat és que s’han realitzat tres 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. 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
segueix requerint diversificar les tasques entre l’estructura tècnica i política del projecte,
ja que fins abans, tota ella requeia sobre el referent de l’Àrea i la Tècnica Pedagògica.
Això suposa descentralitzar-la responsabilitzant-ne, també, als referents territorials i
tècnics territorials enfortint així el contacte directe i el seguiment entre els casals del
territori i els tècnics i referents territorials.
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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’han recollit idees i propostes per seguir actualitzant 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 posat en funcionament el document de
compromís i així com el document d’acollida de dinamitzadores per facilitar l’entrada de
noves casaleres, on es recull 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 i Diputació de Barcelona. S’ha treballat en aquest
aspecte amb el Grup de Dinamitzadores ja que l’assignatura l’any passat va arribar al
seu màxim de despesa i es van plantejar diferents vies possibles de sostenibilitat i
continuïtat del projecte. Actualment, el projecte ha disminuït una mica el ritme i, per
tant, ara mateix no suposa un problema a replantejar. Alhora, però se seguirà treballant
en aquest aspecte si el projecte creix en els pròxims temps i se seguirà buscant vies de
finançament.

Pel que fa a la formació del professorat, s’ha facilitat la realització d’una sessió formativa
a cadascun dels Instituts on es realitza l’assignatura, tot i que només un l’ha utlitizat.
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, però aquest any no s’ha pogut dur a terme per
falta d’inscripcions.

S’ha dut a terme la jornada ReConeixem-nos amb sota el títol Espais per a les joves!,
amb unes 30 participants i les ponències de 6 entitats. Es pretén seguir realitzant les
jornades Re-coneixem-nos de cara al 2023 però replantejant-ne el format.

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

La Comissió de Feminismes i LGTBI és una comissió estable de la Federació que busca
donar resposta als principis d'igualtat, inclusió i feminisme que la guien. Malgrat això, la
seva activitat és irregular i aquest any ha estat menys activa. La dificultat de les
voluntàries per conciliar la vida professional i personal amb la participació i l'absència
d’una referent política han limitat la consecució d’objectius.

En relació amb aquests i les línies de l’any, la comissió 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, potenciar el discurs de Casals de Joves en temes de gènere, feminisme i
LGTBI. Per això, s’ha continuant donant difusió a les campanyes de sensibilització
(contra la pressió estètica, les nostres regles,...). També s’ha creat una nova campanya,
“Casals de Lovers” que busca sensibilitzar i promoure models afectius i relacionals més
lliures i allunyats dels models patriarcals. Aquesta campanya s’ha difós tant en format
digital a través de les xarxes i web, com en format físic als casals. Malgrat això, aquest
any la comissió ha estat menys activa a l'hora de crear posicionaments polítics i el
posicionament del 8M es va assumir des de la part tècnica. També, en la mateixa línia
s'ha donat difusió a campanyes i convocatòries d'altres col·lectius afins.
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S’ha mantingut la campanya #LlegeixFeminismesiAntifeixisme que afavoreix l'accés, a
preu reduït, a llibres sobre aquestes temàtiques. Aquest any la participació va ser
menor que el 2021, amb només 1 casal.

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 i les reunions de la
comissió als casals federats.

Respecte a la presencia de continguts feministes a la Trobada de Joves, aquesta línia
no s’ha assumit des de la comissió de Feminismes però si s’ha tingut en compte tant
en la programació com en la pròpia organització amb la creació d’una comissió de
protocol d’actuació contra agressions.

Amb relació a l'objectiu específic 2 "treballar en xarxa amb altres entitats i col·lectius”,
aquest any s’ha decidit no participar en l’organització de les Jornades de Lleure i
Feminismes, ja que la participació casalera havia sigut molt baixa a les edicions
anteriors. Sí s’ha donat suport en la difusió a través de les xarxes socials tant de les
jornades com d’altres activitats i campanyes afins a la visió de l’associació.

Com ja s’ha esmentat, la comissió es troba en hores baixes i les reunions organitzades
no han permès ampliar el número d’integrants. Des de l’associació s’aposta per
mantenir l’activitat ja que el feminisme és una línia estratègica dins de la Federació.

Per últim, s’ha contribuït des de la comissió a renovar el grafiti que teníem a la persiana
de la oficina de Casals com podeu veure a la foto, l’artista que va venir és la Mali.
L’anterior grafiti era molt xulo i també tenia contingut feminista però estava brut i hi
havien pintat a sobre.

Salut

La comissió de salut és un grup estable que treballa 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
repetir l’idea d’organitzar les jornades de Salut peró finalment aquestes es van integrar
en les jornades formatives “cerebelu casaleru” que van comptar amb formacions de
salut mental i neurodivergències i militància accesible.

Aquestes jornades, que van comptar amb una quinzena de participants, van servir
també com a tancament del eix de drogues de la comissió i continuació de l’eix sobre
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la salut mental.

Aquest any 2022 hem seguit treballant amb l’eix de la salut mental, on hem continuat
treballant conjuntament amb la cooperativa Spora per acabar el projecte que vam iniciar
al 2021. Com a resultat, i aprofitant les dades de la diagnosi de salut mental amb
Spora, tancat la proposta de disseny de materials gràfics dins de la campanya de
sensibilització del projecte sobre salut mental de cara el 2023, que es podran fer servir
als actes que organitza la Federació, com el Curs de Directores Casalero, les Jornades
Formatives, la Trobada de Joves etc.

Consolidar la comissió de salut

Durant el 2022, l’activitat de la comissió de Salut s’ha vist reduïda, i es va fer una
valoració de les forces que tenien les persones d’aquest programa de cara al 2023.
D’aquesta manera, les integrants que no podrien formar part activament han marxat de
la comissió, adoptant un rol de suport. Tot i això, s’han seguit fent reunions
periòdiques, on les participants han anat treballant i consolidant els projectes de 2022.

Actualment la comissió la conformen cinc casaleres amb ganes de potenciar altres
projectes de cara a 2023.

Desenvolupar una perspectiva política i comunitària en salut com a federació

Amb relació a l’objectiu de desenvolupar una perspectiva política en salut, de cara al
2023 sortirà la campanya de sensibilització entorn la salut mental.

També hem mantingut el contacte amb altres entitats com Habilis, Energy Control o
SexUs, on ens hem coordinat per fomentar la formació en matèria de sexualitat,
drogues i salut mental als diferents casals de la Federació.

Consum Conscient

Respecte a la comissió de Consum Conscient és important aclarir que aquesta porta
anys amb només amb una persona voluntària, un referent del Secretariat i el suport de
la tècnica de programes. Per aquest motiu els objectius pel any 2022 s’han organitzat
per prioritats.

L’activitat de la comissió, orientada a dotar i sensibilitzar als casals de joves al voltant
del consum responsable, el decreixement i l’anticapitalisme s’ha centrat en l’objectiu
específic d’esdevinir un filtre amb mirada crítica de les activitats de la Federació a través
de la creació d’una “checklist” amb indicadors de consum conscient per avaluar tant
les activitats de l’ACJ com la dels casals que vulguin adherir-se.
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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 però,
malgrat això, s’ha assolit la

Antifeixisme

Aquest any la comissió Antifeixista ha estat força parada, l’any passat vam decidir
impulsar el projecte de la biblioteca mòbil antifeixista per poder apropar lectures
d’aquesta temàtica als casals. Aquesta biblioteca inclou llibres de diferents tipus
(novel·les, còmics, assajos, manuals…) alguns senzills, d’altres més complexos, que els
casals poden acollir durant 2 mesos!

Durant el primer trimestre de l’any s’ha treballat per muntar aquesta biblioteca: adquirir
els llibres, crear la caixa, els documents de préstec, etc. Finalment, a l’AGO d’abril va
sorgir una llista de casals interessats i es va sortejar l’ordre de la biblioteca. A dia d’avui
la biblioteca ha passat per 3 casals: Agrupa, JAM i Guine, i està a punt d’aterrar al
Xiroc! Es valora molt positivament l’impacte de la biblio i s’espera que pugui seguir
creixent amb més opcions i diversitat, i arribar a molts més casals.

Interculturalitat

El programa d’interculturalitat va començar l’any amb molta força i energia. A la
comissió érem tres voluntàries de casals, un tècnic i el Secretari General, vam estar
participant molt a les Jornades Formatives, assistint a totes les reunions preparatòries,
aportant contingut i persones expertes i vam estar-hi presents tot el dia per ajudar a
muntar-les i per gaudir-les amb molta il·lusió.

També vam estar treballant per ajudar a la campanya del Moviment per la
Regularización Ya!, convidant-vos als Casals a què hi participessiu, organitzant
recollides de firmes als actes de la Federació i a la oficina de Casals, i donant-li visibilitat
a les Jornades.

Per últim, vam començar amb la iniciativa de voler coorganitzar unes taules rodones
amb algun col·lectiu de persones migrades o amb orígens culturals diversos que
treballessin la interculturalitat de debò i poguéssim aprendre’n i també ajudar a fer
arribar el missatge a més persones joves. El títol de la taula havia de ser “És possible un
associacionisme juvenil divers i inclusiu?” i vam fer una reunió amb persones del
programa de Joves Referents del Centre d’Estudis Africans i Interculturals per tal de
preparar-la. També vam intentar contactar amb Catàrsia però no tenien disponibilitat. Al
final malhauradament hem d’assumir que no vam tenir prou energia i es va difuminar tot
i no vam arribar a fer l’activitat per les dificultats de coordinació que ens van trobar.
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Al final d’any, la comissió ha estat parada per la gran quantitat d’activitats i projectes
que hi ha al darrer trimestre del curs, però és un programa que considerem important
reactivar a partir de gener i tenim la il·lusió de poder-ho fer.

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 hem viscut un any de treballar el relleu, enfortir lligams i treballar en
canvis necessaris, i de l’altra hem tornat a tirar endevant molts projectes i activitats
il·lusionants que feia temps que no es podien fer per culpa de la pandèmia. Tot això unit
a què el Secretariat tenia poques mans, hem deixat un xic aparcat aquest tema.

Malgrat això, sí que hi ha una entitat la qual hem cuidat i mantingut les relacions ben
actualitzades al llarg de tot l’any, amb l’Escola Lliure el Sol. La principal font de
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 participant de les Taules
formatives i econòmiques que es fan amb les entitats així com a l’AGO i l’AGE de
l’Escola, a més de treballar pel curs de directores de lleure casalerx.

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. També ens hem reunit amb el CJB, que tot i que no
hi formem part, de tant en tant resulta útil i interessant estar pendents uns i altres del
que ens podem oferir o recolzar. Ens hem estat reunint amb la Plataforma de Gestió
Cívica per la lluita pels Espais Joves, la lluita amb l’Ajuntament de Barcelona per la
millora de condicions de la Gestió Cívica, per donar suport al Girapells i pel Patrimoni
Ciutadà, programa de l’ajuntament que regularà la gestió cívica i les cessions d’espai.
També ens hem reunit 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.

Relacions amb l’Administració

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
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reunions per tal de transmetre les reivindicacions i necessitats que ens heu transmès els
Casals de la ciutat, sobretot els de gestió cívica, amb els quals hem estat reivindicant la
seva situació, reconeixement i recolzament. Hem estat participant del grup motor del
Pla de Joventut 2022-2030 i del Fòrum Jove. També hem participat en jornades de la
Nit Cívica i Segura en les quals intenten augmentar restriccions a la nit de la ciutat. Per
últim, hem assistit a vàries reunions pel programa del Patrimoni Ciutadà, que serà qui
regularà part de la gestió cívica i les cessions de locals i solars, per tal de fer arribar la
veu casalera en la organització i processos de decisió.

D’altra banda, ens hem estat reunint tot l’any amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca per tal de poder fer la Trobada de Joves en les millors condicions possibles. Ha
estat difícil i ha demandat esforç, ja que els ha costat molt donar-nos respostes i
atendre a les nostres demandes i acceptar-les, tot i que d’entrada van dir que ho farien,
però ens n’hem sortit prou bé i la Trobada serà un èxit.

Per últim, tant perquè necessitem més suport econòmic com perquè creiem imortant
que les administracions més generals ens tinguin en compte també com a interlocutors
principals de l’associacionisme juvenil i per les polítiques de joventut, hem estat
treballant tant amb la Diputació de Barcelona com amb la Direcció General de Joventut.
Ens hem reunit amb cadascuna per tractar pressupostos, demandes i reivindicacions
del model casalero i per posar-los deures per aconseguir recolzament i reconeixement.
Ens hem emplaçat a treballar conjuntament més sovint que fins ara i hem demanat tenir
una tècnica de referència igual que tenim a Barcelona.

Àrea de Comunicació
L'àrea de comunicació ha mantingut els objectius fixat al 2021 i orientats a incorporar
una dimensió estratègica i transversal a la comunicació a partir de tres objectius
específics. Per tal d’aconseguir-hos, s’ha creat una comissió de voluntàries amb un
responsable del secretariat i el suport de la tècnica de programes i comunicació.

La comissió, que compta amb 3 voluntàries, s’ha encarregat de dissenyar un pla de
comunicació pels anys 2022-2023 per millorar la dimensió comunicativa de la
Federació i els casals. En un primer moment, aquest pla hauria d’haver estat fet per
l’empresa DigitalOfThings (la mateixa que va dissenyar la web) però el document no
complia el requisits mínims exigibles a un pla de comunicació per la qual cosa va ser la
comissió qui ho va desenvolupar.

També, des de l’equip tècnic s’ha treballat per tal de donar més importància a la
comunicació amb el desenvolupament d’una autodiagnosi i la creació d’una estratègia
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interna de gestió de la comunicació.

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 que aquest any no han sigut massa actives. Si s’ha
aconseguit tenir una presència 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
creat l’àrea interna del web de la Federació. També s’ha creat una newsletter dirigida
als casals per tal de facilitar el traspàs d’informació. També s’ha creat un canal de
Telegram per a casaleres i s’ha mantingut el whatsapp casalero. Aquest s’ha dividit en
dos grups, un orientat als referents i altre més massiu amb informació dirigida a les
casaleres-.

Àrea de Gestió
Seguiment Laboral

Durant aquest curs s'han consolidat les tasques de gerència de seguiment laboral de la
resta de les treballadores sempre amb coordinació amb secretaria general. Aquestes
tasques inclouen el control horari, les hores acumulades fora de l'horari d'oficina,
l'assistència a l'oficina amb el compaginament amb el teletreball (especialment de les
tècniques territorials de Llobregat i Vallès) i les reunions i activitats dutes a terme per
part de les tècniques.

A part 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
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.

Àrea de gestió

Aquest any com l'anterior s'han donat molts canvis a l'oficina que han portat a una
dedicació en la planificació i execució d'aquests relleus. Primer de tot amb els relleus en
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la tècnica del Llobregat i seguidament en la tècnica de programes. En aquesta última
com ja s'ha explicat, s'han modificat les prioritats de la plaça, donant més pes a l'àrea
de comunicació.

Per altra banda, s'ha tornat a modificar l'estructuració de la comptabilitat de
l'organització. Amb la marxa del Marc, el comptable, s'han externalitzat aquests serveis
a la cooperativa a on ha anat a treballar. Això ha portat a un replantejament de la
coordinació entre gerència i la figura comptable.

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.

El recurs que "Que no t'empaperin" continua actualitzat i vigent i s'ha fet arribar a
aquells casals que l'han demanat.

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.

L’aposta per una nova oficina

Aquest any s'han fet paleses les mancances de l'oficina. Està molt envellida i això
provoca que es facin malbé constantment parts d'aquesta. Només en aquest any, s'ha
trencat la persiana dos cops, s'ha hagut de canviar el pany i s'ha hagut de fer una
revisió amb un electricista pel trencament d'alguns endolls i interruptors. A part, no
disposa d'aire condicionat ni calefacció, fent que a l'hivern i a l’estiu es donin unes
temperatures no aptes per a treballar correctament. A part, el local provoca unes
despeses que voregen els 8000 € entre el lloguer i els subministraments que es voldrien
reduir

És per això que s'ha apostat per demanar a l'ajuntament de Barcelona una cessió d'un
local en millors condicions. Aquest tràmit s'ha fet a través del programa de patrimoni
ciutadà que s'està impulsant des de l'àrea de participació de l'ajuntament.

Relacions amb l’administració

Relacionat amb el punt anterior, l'àrea de gestió ha participat en algunes relacions
institucionals.

S'ha assistit a les reunions i jornades amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc del
programa de Patrimoni ciutadà per tal de replantejar-lo i millorar-lo. També s'ha
participat en les reunions amb el departament de joventut de la Generalitat de
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Catalunya i de la diputació de Barcelona. A part, s'ha participat en la plataforma gestió
Cívica per reclamar millores en aquest model de cessió d'equipaments juntament amb
altres equipaments i federacions que tenen aquest model de cessió.

Formacions

S'han realitzat dues formacions econòmiques impartides pel CRAJ, la primera sobre les
formulacions i justificacions de les subvencions de l'ajuntament de Barcelona i la
segona sobre fonts i diversificació del finançament.

Aquest any a part s'ha deixat de fer la formació d'economia i gestió "econoteva", en
substitució s'ha fet un assessorament als casals que ho han demanat ja sigui a través
de la tècnica de referència o parlant directament amb la figura de gerència. Les
principals demandes dels casals han anar relacionades amb el tracte amb les
administracions, la justificació de subvencions i del conveni i el funcionament de les
assegurances.

Subvencions

S'han presentat totes les formulacions i justificacions de les subvencions que sustenten
econòmicament a la federació. Tant les de la Generalitat, de la qual rebem la majoria
dels ingressos , com les de la DiBA i l'Ajuntament de Barcelona. Aquest any s'han vist
reduïts els ingressos de les subvencions a causa d'una baixada de pressupostos i/o un
augment dels projectes presentats, ja que les puntuacions (a partir del qual
s’adjudiquen els diners als diferents projectes presentats) que s'han tret,
primordialment s'han mantingut. Així i tot seguirem apostant per plantejar i revisar amb
el màxim de temps possible i el més aproximat a la realitat de la federació les
subvencions, tant per poder millorar el finançament com per ser transparents amb les
administracions.

Apart es segueixen buscant altres subvencions i formes de finançament per tal de
distribuir el màxim els ingressos de la federació.
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