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Part de l’equip de La Fontana bufa les espelmes per celebrar els 9 anys de l’Espai Jove.

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria recull la 
gestió, activitats i projectes 
duts a terme a l’Espai Jove 
La Fontana durant l’any 
2017.

A trets generals s’han assolit 
les línies de funcionament 
plantejades per aquest 
2017 i s’han introduït nous 
projectes i activitats.

Organització i 
funcionament

En l’àmbit de l’organització 
i funcionament aquest 
any 2017 ha estat un any 
d’estabilització pel que fa 
a l’organització interna de 
l’equip de treball.

Paral·lelament, s’ha iniciat 
un treball amb l’equip de 
treballadores i les entitats 
membres del CJB per fer un 
protocol sobre l’abordatge 
de les violències en el si 
del CJB i, per tant, també a 
l’equipament.

Pel que fa a les 
infraestructures, cal 
destacar que finalment s’ha 
dut a terme la instal·lació 
de la línia fibra d’òptica, que 
feia anys que s’intentava 
que arribés a l’equipament. 
Malauradament, aquest 
any 2017 el Districte de 
Gràcia ha deixat de fer 
el petit manteniment de 
l’equipament i encara no 

s’ha solucionat aquesta 
problemàtica.

Difusió i comunicació

Aquest any 2017 en l’àmbit 
de la comunicació i difusió 
cal destacar l’estrena de la 
nova pàgina web i butlletí 
electrònic de l’equipament. 
També s’ha consolidat el 
nou model d’agenda que 
es va començar a aplicar 
durant el curs 2016.

Pel que fa a la comunicació 
general de l’equipament, 
durant aquest any 2017 
s’ha fet un treball per a 
desenvolupar les línies de 
comunicació amb el públic 
adolescent. En aquest 



introducció.
sentit, destacar el treball 
que està duent a terme amb 
l’Instagram, la xarxa social 
més utilitzada pel públic 
d’aquesta edat.

Per últim, durant aquest 
any s’ha dut a terme un 
treball per a millorar la 
comunicació interna de 
l’equip de dinamització de 
l’equipament i també amb 
els altres serveis ubicats a 
l’equipament.

Activitats i dinamització

En l’àmbit de les activitats i 
dinamització de La Fontana, 
durant aquest any s’ha 
treballat per a consolidar els 
projectes iniciats els darrers 
anys i estabilitzar-los. Una 
de les grans accions de 
treball que ha fet l’equip de 
dinamització en aquest sentit, 
ha estat tota l’estructuració 
i programació d’activitats 
destinades al públic més joves 
que fan ús de l’equipament, 
l’adolescent. Algunes de les 
propostes programades han 
estat. Fontana frydays, Juliols 
de la plaça, Fontana summer 
party, Pànic a La Fontana, etc.

Durant aquest any també 
s’ha continuat treballant amb 
entitats i equipaments de 
Gràcia per a la creació de 
projectes conjunts.

Com a nota negativa de 
l’any, destacar totes les 
problemàtiques que hi ha 
hagut en relació a la plaça 
adjacent a l’equipament i 
que tot i que s’estan prenent 
mesures per fer-hi front, 
encara queda molta feina per 
fer.

Programes de suport

El suport a la creació jove 
durant aquest any s’ha 
consolidat i ha tingut com 
a principal objectiu donar 
suport a iniciatives juvenils 
perquè puguin desenvolupar 
les seves actuacions i 
projectes creatius a La 
Fontana.

D’altra banda, s’ha continuat 
amb la programació del DMJ 
- Districte Musical Jove), que 
aquest any gràcies al suport 
rebut per part del Districte de 
Gràcia, ha tingut un augment 
qualitatiu considerable.

Pel que fa al suport a grups i 
a entitats juvenils, La Fontana 
ha continuat facilitant els 
seus espais a iniciatives que 
necessitaven un espai per 
a dur a terme les seves 
activitats.

Finalment, després d’un any 
d’un funcionament quasi bé 
nul, el Viver d’Emprenedoria 

Juvenil ha deixat d’existir 
com a tal i durant el pròxim 
any 2018 es durà a terme un 
treball per a la definició d’una 
nova proposta de recurs 
de suport a l’autoocupació 
juvenil. 



2. ORGANITZACIÓ

2.1. Coordinacions   
i grups de treball

En l’àmbit organitzatiu, 
s’han mantingut les 
reunions de coordinació i 
grups de treball en les que 
ja participava l’equipament 
els anys anteriors. 

Al llarg de l’any s’ha 
fet un treball per 
millorar l’organització 
i funcionament de 
les reunions d’equip 
i dinamització de 
les treballadores de 
l’equipament. En aquest 
sentit s’ha introduït 
un nou format de 

reunió mensual, que té 
l’objectiu de coordinar els 
diferents serveis ubicats a 
l’equipament.

Acció: Polítiques 
juvenils del Districte

Descripció de l’acció:

 Posicionar l’equipament 
com a líder i referent en 
les polítiques juvenils del 
Districte.

Objectius específics:

• Dinamitzar i liderar 
espais de trobada entre 
responsables dels serveis 

juvenils del Districte.

•Mantenir el focus de 
l’equipament com a espai 
líder en les polítiques 
juvenils del Districte.

Durant aquest any 
l’equipament ha continuat 
dinamitzant i liderant les 
trobades de professionals 
dels diferents serveis de 
joventut del Districte. 

D’altra banda també s’ha 
participat en la Taula 
d’Equipaments de Cultura 
del Districte i en diferents 
trobades per participar en 

Mural final de la tancada per treballar les línies anuals. 



projectes de dinamització 
comunitària del Districte.

A continuació fem un 
petit recull del nombre de 
reunions realitzades així 
com algunes informacions 
destacades:

• 15 reunions d’equip, 
on s’han tractat temes 
de coordinació general 
de l’equipament, estat de 
l’equip i altres temes varis, 
com les problemàtiques 
en relació a la plaça. Fins 
a setembre, aquestes 
reunions es duien a terme 
bimensualment i des 
d’aleshores, es duen a 
terme mensualment.

• 20 reunions de l’equip 
de dinamització, on s’han 
planificat les activitats de 
tallers dels tres trimestres, 
juliol i vacances d’hivern, 
així com la coordinació 
del treball i estat de la 
plaça, l’Espai de trobada, 
resolució d’incidències, i 
el traspàs d’informació a 
escala interna, entre altres 
coses. Aquestes reunions 
permeten tractar els 
diferents temes de l’ordre 
del dia que afecten a l’equip 
de dinamització amb més 
profunditat i millorar així 
també el funcionament de 

les reunions d’equip. Es 
duen a terme cada 15 dies.

• 4 reunions de 
coordinació de serveis. 
Aquestes reunions s’han 
implementat el mes de 
setembre i tenen com 
a objectiu coordinar els 
diferents serveis adreçats 
als joves de Gràcia ubicats 
a l’equipament, per 
tant, a part de l’equip 
de dinamització de 
l’equipament, hi participa el 
Punt d’Informació Juvenil i 
l’Aquí t’escoltem.

• 4 reunions de 
coordinació de Taula de 
Serveis de Joventut del 
Districte, per coordinar 
i informar de projectes 
entre el JIP, el CRAJ Mòbil, 
els APC (nord/sud), el PIJ 
Gràcia, el Casal de Joves del 
Coll, l’Espai Jove La Sedeta, 
l’Aquí t’escoltem, el tècnic 
de joventut del Districte 
i l‘Espai Jove La Fontana. 
Aquest any s’ha participat 
conjuntament en la primera 
edició de la Gimkachallange.

• 5 reunions de 
coordinació amb la 
Taula d’Equipaments de 
Cultura del Districte, per 
coordinar i informar sobre 

les activitats que organitzen 
els diferents equipaments 
i impulsar espais de treball 
i projectes conjunts. En 
aquest sentit, destacar que 
aquest any s’ha dut a terme 
la segon edició del Gràcia 
riu.

• 12 reunions de 
coordinació amb el Punt 
d’Informació Juvenil 
de Gràcia (PIJ Gràcia), 
s’ha fet el seguiment i 
coordinació del servei.

A més d’aquestes grups 
de treball o comissions, 
segueixen existint les 
diferents trobades i 
comunicacions constant 
entre els diferents serveis 
de manera puntual o 
necessària, especialment 
entre la dinamització, el PIJ 
Gràcia, el JIP i els APC’s i es 
participa en diferents grups 
de treball de projectes de 
ciutat adreçats a la població 
juvenil com el Visual Sound, 
El festival Brot o el Rough 
diamonds. 

Aquest any també s’ha 
participat activament en les 
trobades per a l’elaboració 
del Pa Funcional dels PIJs i 
del Pla Jove.

organització



organització

Com a equipament de 
referència de Districte, 
però també de ciutat, 
l’Espai Jove La Fontana té 
diferents serveis ubicats en 
els seus espais.

És tasca de la directora 
del centre mantenir 
la coordinació entre 
els diferents serveis i 
promoure la creació de 
projectes conjunts que 
permetin donar resposta 
a les necessitats dels i les 
joves del Districte i de la 
ciutat.

Acció: Treball 
conjunt serveis i 
equips ubicats a 
l’equipament

Descripció de l’acció: 

Implementar línies de 
treball conjuntes entre els 
diferents equips i serveis 
ubicats a l’equipament.

Objectius específics:

• Identificar i engegar 
projectes i possibles línies 
de treball conjuntes.

• Acostar els diferents 

2.2. Serveis ubicats
a l’equipament

serveis ubicats a 
l’equipament.

• Millorar la comunicació 
interna entre els diferents 
serveis ubicats a 
l’equipament.

Els serveis ubicats 
actualment a l’equipament 
són:

Punt d’Informació Juvenil 
de Gràcia

Aquest continua formant 
part del mateix conveni de 
gestió que l’equipament i 
compta amb la supervisió 
de la directora del centre. 
Durant aquest any 2017 un 
els principals objectius del 
PIJ Gràcia ha estat el treball 
entorn els diferents serveis 
de joventut del Districte, 
que ha portat entre altres 
a la creació d’un cartell 
per donar a conèixer 
conjuntament els diferents 
serveis a la població juvenil. 
A finals d’aquest any s’ha 
tancat l’Antena del PIJ 
Gràcia ubicada a La Sedeta.

Aquí t’escoltem

El servei continua ubicat 

a l’equipament i realitza 
la majoria d’activitats en 
l’espai. Tot i així, des del 
mes de setembre, amb el 
nou concurs del servei, 
aquest té com a objectiu 
realitzar un nombre més 
elevat d’activitats arreu del 
Districte.

Viver d’Emprenedoria 
Juvenil

El Viver d’Emprenedoria 
Juvenil està ubicat a 
l’equipament des de l’any 
2013. Durant aquests 
anys s’han detectat unes 
necessitats, oportunitats i 
mancances en relació als 
serveis que ofereix que han 
provocat, entre altres, que 
durant l’últim any aquest 
servei s’estanqués i baixés 
molt el nombre d’iniciatives 
allotjades. Aquesta situació 
ha portat a iniciar un treball 
conjunt entre el Districte de 
Gràcia, el Departament de 
Joventut, Barcelona Activa i 
el Consell de la Joventut de 
Barcelona per tal de valorar 
la possibilitat de fer créixer 
el Viver i dotar-lo de més 
recursos amb l’objectiu de 



donar resposta a les 
necessitats dels i les joves 
de la ciutat. En aquest 
sentit, al mes de desembre 
s’ha tancat el projecte amb 
l’objectiu de definir el nou 
Viver en els propers mesos.

CRAJ – Centre de Recursos 
per a les Associacions 
Juvenils de Barcelona.

El CRAJ continua sent 
un servei cabdal pel 
funcionament del centre, 
ja que a part de tenir el 
seu servei ubicat dins 
l’equipament, és qui 
s’encarrega de l’obertura 
de l’equipament durant 
tots els matins de dilluns 
a divendres, ja sigui pels 
dos dies d’obertura 

ordinària del centre com 
pels que és necessària 
l’obertura extraordinària. 
Paral·lelament també 
gestiona part de les 
cessions d’espai obertures i 
tancaments de sales.

Punt JIP

El Punt JIP del Districte 
de Gràcia manté el treball 
intern del servei a l’espai de 
l’equipament. Aquesta any 
ha canviat la professional 
del Punt JIP, la nova 
dinamitzadora és l’Anna.

Al llarg de l’any s’han 
dut a terme un seguit 
d’accions per fomentar 
el treball conjunt dels 

diferents serveis ubicats a 
l’equipament:

• S’ha introduït una reunió 
mensual de coordinació 
entre l’equip de 
dinamització, el PIJ Gràcia i 
l’Aquí t’escoltem.

• S’ha realitzat accions 
per tal de programar 
activitats conjuntes dins 
el projecte del Calendari 
singular amb l’Aquí 
t’escoltem, el CJB, el CRAJ 
i el PIJ Gràcia, cosa que ha 
comportat la programació 
de 8 activitats conjuntes.

• S’han organitzat 3 
d’activitats destinades 
al públic adolescent 
conjuntament amb l’Aquí 

L’equip del CJB, La Fontana, el CRAJ i el PIJ al final de la tancada del 2018. 
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Durant aquest any 2017 
s’han realitzat diferents 
accions per millorar el 
seguiment de la gestió 
infraestructural de 
l’equipament i les diferents 
tasques de manteniment a 
realitzar.

Acció: Base de dades 
de gestió

Descripció de l’acció: 

Implementar l’ús de la nova 
base de dades de gestió 
compartida amb el CRAJ.

Objectius específics:

• Realitzar una base 
de dades de gestió de 
l’equipament.

• Millorar els processos de 
gestió de l’equipament i els 
serveis que acull.

Durant aquest any 2017 
s’ha implementat la nova 
base de dades de gestió de 
l’equipament. Aquesta té 
com a objectiu centralitzar 
totes les reserves d’espais, 
ser un directori de totes 
les entitats, persones, ens 
públics, etc. i gestionar la 

2.3. Gestió

facturació de l’equipament. 
Aquesta base de dades és 
compartida amb el CRAJ.

Acció: inversions 
infraestructurals 
Auditori

Descripció de l’acció: 

Realitzar les accions de 
condicionament de millora 
de l’Auditori.

Objectius específics:

• Millorar la sonorització 
de l’equipament amb la 
instal·lació de espumes 
sonores.

En l’àmbit de les millores 
infraestructurals, 
resta pendent fer les 
intervencions plantejades 
a finals del 2014 per a les 
millores de condicionament 
de l’Auditori. Aquestes 
mesures, consistents en 
la col·locació d’espumes 
acústiques en tot el 
perímetre de l’Auditori 
per millorar l’acústica i la 
reverberació i la col·locació 
dels altaveus en uns nous 
anclatges, s’estan treballant 
amb el responsable de 

manteniment del Districte 
de Gràcia.

Acció: Manteniment 
i ordre de les sales i 
magatzem

Descripció de l’acció: 

Dur a terme el 
manteniment i ordre de 
les sales i magatzem de 
l’equipament.

Objectius específics:

• Fer seguiment de l’ordre 
de les sales i magatzem de 
l’equipament.

• Establir un protocol i 
accions per garantir el 
correcte ordre dels diferents 
espais.

Durant aquest any 2017 
s’ha col·locat una cartelleria 
en les diferents sales de 
l’equipament que mostra 
com han de quedar 
recollides les diferents 
sales de l’equipament. 
Paral·lelament s’ha fet un 
treball entre les persones 
que s’encarreguen de 
l’obertura i tancament de 
sales de l’equipament per 



compartir criteris i establir 
processos de funcionament 
per tal que les entitats i 
col·lectius que fan us de 
les sales de l’equipament 
mantinguin els espais 
recollits.

Des de febrer de 2017 
el Districte de Gràcia 
ha deixat de fer el 
petit manteniment de 
l’equipament, cosa que 
ha provocat moltes 
problemàtiques en 
el funcionament de 
l’equipament i en la 
gestió de les incidències 
que té un edifici amb les 
característiques de La 
Fontana, que té un alt ús 
i majoritàriament juvenil. 
Al llarg de l’any s’ha 
intentat resoldre aquesta 
problemàtica però no ha 
estat possible, cosa que ha 
fet agreujar encara més le 
problema.

A finals d’aquest 2017 
s’ha fet una inversió 
amb diferents materials 
i instal·lacions que tenen 
com a objectiu la millora de 
l’equipament, destacar les 

següents inversions:

• La compra de 3 miralls 
portàtils per part del 
Districte que permet 
moure’ls amb ascensor i 
condicionar així diferents 
sales per a la realització 
d’activitats que necessiten 
de miralls.

• Una play station 4, per a 
la dinamització de l’Espai de 
trobada.

• La compra de material 
per a la millora i 
manteniment de 
l’Auditori: làmpades, 
cablejat, etc.

• La compra de 2 
ordinadors portàtils, un 

per a dinamització i l’altre 
per l’Auditori.

A més, aprofitant l’última 
setmana del mes de juliol, 
es va tancar el centre de 
cara al públic i l’equip tècnic 
va estar realitzant tasques 
de manteniment i millora de 
l’equipament.

Acció: Connectivitat

Descripció de l’acció: 

Connectar l’equipament a la 
xarxa de fibra òptica.

Objectius específics:

• Fer la instal·lació de la 
xarxa de fibra òptic de 
l’equipament.

Els nous miralls adquirits pels tallers i altres activitats. 



organització

En l’àmbit informàtic, 
finalment aquest any 
2017 s’ha fet la instal·lació 
de la fibra òptica de 
l’equipament, cosa que ha 
comportat una millora en la 
velocitat de la connexió.

Acció: Pla 
d’accessibilitat

Descripció de l’acció: 

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

Objectius específics:

• Crear un Pla 
d’accessibilitat de 
l’equipament.

• Identificar elements i 
aspectes per a la millora pel 
que fa a l’accessibilitat de 
l’equipament.

• Introduir les mesures 
identificades amb 
la col·laboració de 
l’Ajuntament i el Districte 
de Gràcia.

Pel que fa a l’accessibilitat 
de l’equipament, durant 
aquest any 2017 el 
Districte de Gràcia ha fet 
un diagnòstic sobre les 
condicions de l’equipament 
pel que fa a l’accessibilitat.  

Resta pendent però, la 
implementació de les 
millores recollides en 
l’informe (esglaó de la 
porta d’entrada, pendent 
de l’espai d’entrada de 
l’equipament, senyalística, 
wc, etc.). Paral·lelament 
s’ha fet el disseny dels nous 
vinils dels vidres de les sales 
de l’equipament, que han 
de portar una millora per a 
les persones amb visibilitat 
reduïda, ja que augmentarà 
el contrast dels vidres cosa 
que permetrà diferenciar 
els espais.

Acció: Pla ambiental

Descripció de l’acció: 

Revisar i actualitzar el 
Pla d’Acció Ambiental de 
l’equipament.

Objectius específics:

• Implementar millores 
ambientals i sostenibles 
en el funcionament de 
l’equipament.

• Revisar el Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 
signant per l’equipament.

En relació a la sostenibilitat 
de l’equipament, aquest 
any s’han continuat 
implementant les polítiques 

de reducció del consum 
d’aigua dels diferents 
lavabos de l’equipament 
amb la col·locació de brides 
als polsadors d’aigua i 
d’ampolles en les cisternes 
dels vàters per reduir-
ne el nombre d’aigua 
emmagatzemada. També 
s’han iniciat els tràmits 
per fer que l’equipament 
sigui un edifici amic de la 
bicicleta, un nou segell 
que està implementant 
l’Ajuntament de Barcelona.

Durant aquest any 2017 
tampoc s’ha fet el Pla 
de sostenibilitat de 
l’equipament, també 
present en les línies de 
treball 2017. El motiu pel 
qual no s’han pogut definir i 
implementar aquests plans 
ha estat la sobrecàrrega 
de treball del dia a dia 
que té l’equip tècnic de 
l’equipament.

Acció: Criteris de 
programació i acollida 
d’activitats

Descripció de l’acció:

Establir uns criteris 
en relació al tipus de 
programació i acollida 
d’activitats a l’equipament.



Objectius específics:

• Realitzar un protocol 
sobre criteris de 
programació en relació als 
continguts i discurs de les 
activitats que es realitzen.

• Realitzar un protocol 
sobre els criteris de 
patrocini d’activitats.

• Realitzar un protocol 
d’actuació entorn situacions 
de violència.

Durant aquest any 2017 
no s’han realitzat els 
protocols sobre criteris de 
programació en relació als 
continguts i discurs de les 
activitats que es realitzen el 

protocol sobre els criteris 
de patrocini d’activitats.

El gener de 2017 es va 
iniciar el treball entorn a la 
creació d’un protocol per a 
l’abordatge de les violències 
al CJB. Per tant, com a 
equipament que gestiona el 
CJB, una gran part d’aquest 
protocol té a veure amb les 
actuacions que es duran a 
terme dins l’equipament en 
cas de detectar algun tipus 
de violència.

Les fases de l’elaboració 
del Protocol són:

• Diagnosi participativa 
sobre les violències 
detectades entre l’equip 

tècnic i el secretariat del 
CJB en el seu espai de 
treball (maig – juliol 2017).

• Elaboració del protocol 
(juliol 2017 – gener 2018).

• Elaboració de materials 
de difusió i prevenció (a 
partir de gener de 2018).

• Presentació i aprovació 
del Protocol (17 de març de 
2018, AGE CJB).

• Aplicació protocol (a 
partir de la seva aprovació 
el 17 de març de 2018).

Per a l’elaboració del 
Protocol s’ha comptat amb 
el suport de la Cooperativa 
Matriu.
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També s’ha creat una 
comissió de seguiment per 
a l’elaboració del Protocol 
que està formada per 
la direcció del CRAJ, la 
direcció de Participació del 
CJB, Matriu i la direcció de 
l’equipament.

Acció: Foment de la 
participació

Descripció de l’acció: 
Acostar a les entitats 
juvenils gracienques a la 
gestió de l’equipament.

Objectius específics:

• Crear una comissió 
per definir un procés 
participatiu.

• Fer una jornada 
participativa amb les 
entitats de Gràcia per tal de 
recollir propostes.

• Introduir les propostes 
recollides.

Durant aquest any 2017 
tampoc s’ha dut a terme 
el treball per fomentar les 
participació de les entitats 
gracienques en al gestió 
de l’equipament. Per una 
banda, des del CJB, entitat 
gestora de l’equipament, 
no s’ha fet el treball de 

reflexió entorn de com 
s’ha de dur a terme aquest 
procés, possible grau de 
participació, etc. Per l’altre, 
no hi ha demanda i interès 
per part de les entitats 
juvenils d’acostar-se en la 
gestió de l’equipament. Tot 
i així, La Fontana continua 
estan oberta i fomenta 
els canals de participació 
dels i les joves que fan ús 
de l’equipament entorn la 
programació d’activitats. 
En aquest sentit, el mes de 
setembre es va instal·lar 
una cartellera específica 
per a recollir aquest tipus 
de propostes a l’entrada de 
l’equipament.

Acció: tasques i 
processos de l’equip 
de dinamització

Descripció de l’acció: 
Definir les tasques 
de dinamització de 
l’equipament i revisar 
processos de funcionament.

Objectius específics:

• Distribuir tasques i 
funcions dins l’equip de 
dinamització.

2.4. Equip tècnic

• Identificar processos de 
treball i organització.

• Optimitzar el 
funcionament de 
l’equipament.

• Establir els continguts 
i formes de treball en les 
reunions de seguiment de 
l’equip de dinamització.

Pel que fa a l’equip 
tècnic de dinamització 
de l’equipament, aquest 
any 2017 ha estat un any 
d’estabilització de totes les 
figures que formen part 
de l’equip tècnic i de la 
programació després d’anys 
de canvis. Al llarg de l’any 
han canviat 4 figures de 
l’equip tècnic, 3 de les quals 
a finals de novembre.

Així doncs, actualment 
l’equip tècnic està format 
per:

• Direcció del centre 
Helena Guiu – Jornada 
completa.

• Coordinadora de 
la dinamització i 
programadora cultural 
Erica Busto – Jornada 
completa.

• Dinamitzadora         
Fins novembre Maria 



Manyosa i posteriorment, 
Laia Duran – atenció 
i informació al públic, 
cursos i tallers i projectes 
comunitaris – Jornada 
parcial 30 hores setmanals.

• Dinamitzador            
Fins novembre Martí Costa 
i posteriorment, David 
Villar – Atenció i informació 
al públic, dinamitzador 
musical i Calendari Singular 
– Jornada parcial 30 hores 
setmanals.

• Dinamitzador      
Francesc Parés –  Atenció 
i informació al públic, 
dinamització de l’Espai 
de trobada i sostenibilitat        
– Jornada parcial 25 hores 
setmanals.

• Tècnica de 
comunicació i atenció 
i informació al públic                              
Fins novembre Mireia Pérez 
i posteriorment, Martí 
Costa – Jornada parcial 25 
hores setmanals.

• Informador            
Guillem Soler – Atenció i 
informació al públic, control 
d’activitats nocturnes, bucs 
d’assaig i Fontana lúdica      
– Jornada parcial 25 hores 
setmanals.

• Control d’accés en 
activitats nocturnes i 
suport a la dinamització 
Fins a abril Ana Palomo i 
posteriorment Toni Mestre 
– Jornada parcial 10 hores 
setmanals.

• Tècnic de so            
Ferran Aranda – Jornada 
parcial 15 hores setmanals.

• Tècnica de so           
Anna Solà – Jornada parcial 
15 hores setmanals.

Al llarg de l’any s’han acollit 
en pràctiques de tècnic de 
so a Paul Albir, estudiant 
de l’Escola de Mitjans 

Audiovisuals de Barcelona.

Paral·lelament, com ja 
s’ha comentat en el punt 
2.1Coordinacions i grups 
de treball durant aquest any 
s’ha modificat l’organització 
de les reunions d’equip i 
s’ha fet un treball de quins 
continguts es tracten a 
cadascuna d’elles.

Per últim, des del CJB, 
s’ha dut a terme una 
formació interna entre els 
treballadores per a millorar 
la comunicació interna dels 
diferents equips i entre 
equips.

L’equip de l’Espai Jove La Fontana, PIJ i ATE. 



organització

L’Espai Jove La Fontana és 
un equipament referent 
pel que fa a la dinamització 
dels i les joves, ja sigui per 
les seves característiques 
infraestructurals com pels 
projectes i activitats que 
s’hi diuen a terme. En 
aquest sentit, al llarg de 
l’any hem rebut un total de 
15 visites a l’equipament, 
a part de les que han dut a 
terme els centres educatius 
de Gràcia.

Acció: Visites i 
participació en 
jornades

Descripció de l’acció: 
Donar a conèixer 
l’equipament, els seus 
projectes i organització 
com a espai de referència 
de referència en l’àmbit de 
les polítiques de joventut.

Objectius específics:

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

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

 tasques de dinamització 
de l’equipament i revisar 
processos de funcionament.

Objectius específics:

• Distribuir tasques i 
funcions dins l’equip de 
dinamització.

Durant aquest any 2017 
l’equipament també ha 
participat en 2 jornades que 
tenien com a objectiu donar 
a conèixer l’equipament, la 
seva gestió i el treball que 
es du a terme per a acostar 
i fomentar la participació 
del públic juvenil.

Acció: Posicionament 
i intercanvi 

Descripció de l’acció: 
Treballar en la consolidació 
de l’equipament com a 
espai de referència en 
joventut i iniciar línies 
de treball i intercanvi 
amb altres projectes i 
institucions.

Objectius específics:

• Participar en projectes 

2.4. Visites i 
participació en 

jornades

d’intercanvi multilaterals 
que comparteixin projectes 
i línies de treball.

• Fomentar la promoció 
de la creativitat, i l’esperit 
innovador de l’equip de 
l’Espai Jove La Fontana 
i dels projectes que s’hi 
desenvolupen.

• Consolidar el 
posicionament de l’Espai 
Jove La Fontana com a 
equipament de referència 
en matèria de joventut.

Durant aquest any 2017 
l’equipament ha participat 
en un projecte europeu 
anomenat Re-generation. 
Aquest era un projecte en 
la que hi participaven espais 
regenerats de França, 
Polònia, Itàlia i Espanya. La 
tècnica de comunicació ha 
estat la persona referent 
del projecte cosa que la va 
portar a fer una estada de 3 
setmanes a un equipament 
regenerat d’Itàlia. 
Posteriorment a La Fontana 
vam acollir a 2 persones, un 
italià i una polonesa. 

 





3. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

3.1. Comunicació 
externa

Acció: Mitjans de 
comunicació

Descripció de l’acció: 
Potenciar la relació amb els 
mitjans de comunicació.

Objectius específics:

• Crear una base de dades 
de mitjans classificada per 
temàtiques.

• Enviar una nota de 
premsa mensual a 
posteriori de l’activitat més 
destacada.

• Enviar 1 o 2 notes de 
premsa al mes, prèvies a les 
activitats més destacades.

Dins del pla de comunicació 
conjunt entre els diferents 
serveis gestionats pel 
Consell de la Joventut de 
Barcelona - CJB, CRAJ, 
PIJ Gràcia i La Fontana- 
es va establir la creació 
d’una base de dades amb 
contactes de periodistes 
i mitjans de comunicació 

3.1.1. Mitjans de 
comunicació externa

seguint els criteris temàtics 
següents:

• Generals

• Política

• Societat

• Cultura

• Joventut

Aquesta base de dades es 
va configurar a partir d’una 
cerca inicial, de rescatar 
contactes ja existents i 
s’està ampliant amb els 
contactes que cada servei fa 
quan envia notes o estableix 
una nova via.

Així doncs, la base existeix 
i se segueix ampliant per 
tal que acabi esdevenint un 
document de referència 
per a totes les persones 
encarregades de la difusió a 
cada servei. 

Pel que fa a les notes de 
premsa enviades per part 
de La Fontana, enguany 
se n’han enviat notes de 
premsa a diferents mitjans. 
Entre aquestes aparicions 
destaquem:

• Celebració Saint Patrick’s 

Day a El Mundo Deportivo.

• Documental Són Bojos, 
aquests catalans? Pel dia 
mundial de la llengua 
materna a l’agenda de El 
Periódico.

• Concert Obsolescencia 
Programada, gener. A 
Muzikalia. 

• La Fontana by Night a La 
Butxaca.

• Article de la Sala Zeleste 
i les sales de música a 
Barcelona. “Los Zeleste del 
2017”. La Vanguardia.

• El Carnaval al web de 
cultura de l’Ajuntament.

• “La dècima ronda del 
Hélio, en octubre” sobre 
els concerts de l’Heliogàbal 
a Shook Down.

•“Late Night Session el La 
Fontana” per un concert del 
maig al portal especialitzat 
en reggae, bcn-reggae.

• “El primavera gratuït 
floreix a la cantonada” pel 
Primavera als Barris a El 
País.

• “Arranca Primaver 



Comunicació i difusió
Sound: conciertos gratuitos 
de Papa Topo, ELMINI, 
Evripidis, Neleonard...”  
pel Priamvera als Barris a 
jenesaispop.

• “Llegan las V jornadas 
KBOOM! De còmic y 
autoedición” pel KBOOM! 
Al portal especialitzat 
lacasadeel.

• “KBOOM! Jornadas de 
còmic y autoedicióne en 
Barcelona” a Jot Down.

• “Quinta edición de 
KBOOM!” pel KBOOM! 
Al portal especialitzat 
CineMasComics.

• “El Wrestling tiene sitio 
en España” pel Wrestling al 
portal esportiu Vavel.

• L’Independent de 
Gràcia pel concurs 
#PetjadesDelTurisme.

Webs de difusió 
d’esdeveniments. 
Exemples:

• Cartelaria pel Capgirem 
el Consum. 

• AllEvents per la 
conferència L’Islam L’Islam 
a Espanya: 25 anys dels 
acords de cooperació.II 

Jornades. 

• Cartelaria per Pànic a La 
Fontana per la castanyada. 

• Wherevent pel Fontana 
Royale. 

•  Evensi pel cinefòrum 
“Las Horas” per la 
visibilització lésbica. 

• SortimBCN

Aparicions per temes 
aliens a La Fontana:

•  “Colas de seis horas 

para votar en los colegios 
de Barcelona” per l’1 
d’octubre a La Vanguardia.

Aparicions en 
treballs d’estudiants.        
Exemples:

• “Músics de 
carrer” Documental 
multiplataforma 
d’estudiants de realització 
del Tecnocampus Mataró. 

• Notícia del Micro obert 
i mirco obert de rap 
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Acció: Xarxes socials

Descripció de l’acció: 
Convertir les xarxes en un 
espai on s’expliqui el dia a 
dia de l’equipament.

Objectius específics:

• Fer 1 publicació setmanal 
d’activitats passades, 
prèvia definició de les 
responsabilitats de l’equip 
en el recull d’imatges.

• Fer 1 publicació setmanal 
sobre el desenvolupament 
dels tallers.

• Fer 1 publicació setmanal 
sobre serveis i espais de 
l’equipament.

• Fer servir un hashtag 
identificatiu de cada tipus 
d’activitat recollida al 
web per facilitar-ne la 
identificació.

Facebook

A Facebook s’hi publiquen 
totes les activitats obertes 
de l’equipament, així 
com activitats d’altres 
equipaments i associacions 
del Districte i de la 

3.1.2. Xarxes socials

ciutat. S’intenta potenciar 
especialment les activitats 
organitzades per l’Espai 
Jove La Fontana, el PIJ 
Gràcia, el CRAJ i el CJB. 
El perfil de persones que 
ens segueixen se situa en 
un 15% tant per la franja 
entre 18-24 anys i la de 
35-44 i el gruix més gran 
en la franja 25-34 anys amb 
un 24%. Per tant, el to i 
el registre utilitzat és el 
més genèric i estàndard de 
les tres xarxes socials així 
com la informació que s’hi 
comparteix.

Twitter 

Twitter és la xarxa on 
publiquem amb més 
regularitat. Es publica 
com a mínim un cop al 
dia contingut propi. En els 
dies en què hi ha moltes 
informacions a difondre, s’hi 
publica diverses vegades. 
A més, es fan retuits de les 
activitats que es fan a La 
Fontana o que s’organitzen 
des dels diferents serveis 
que acull l’equipament 
(PIJ Gràcia, CJB o CRAJ) i 
entitats i associacions del 
Districte.



En general, és una xarxa 
utilitzada en major mesura 
a partir dels 25 anys i 
en el cas concret de La 
Fontana, és la franja dels 
25-34 anys la majoritària 
amb diferència amb un 
58%. És per això que el 
registre i el to utilitzat és 
més encarat a aquest perfil: 
jovent associat o amb 
aquests interessos, entitats 
i col·lectius i també hi ha 
més presència discursiva i 
de posicionaments que a les 
altres dues xarxes. 

Instagram

És la xarxa amb menys 
publicacions l’any 2016 però 
la que va experimentar un 
creixement més alt que s’ha 
mantingut al llarg del 2017. 
Tot i que no podem accedir 
a dades concretes, podem 
afirmar que el perfil general 
d’aquesta xarxa és més 
adolescent que a la resta, 
tot i que també hi ha molts 
seguidors joves majors 
de 25 anys i associacions, 
col·lectius, grups de música, 
etc.

El contingut publicat a 
Instagram consisteix, 
principalment, en imatges 
del dia a dia de l’espai: 
imatges d’activitats i 
esdeveniments, de l’espai 
i dels treballadors i 
treballadores. També s’hi 
fa difusió d’activitats però 
amb altres enfocaments i 
suports gràfics, audiovisuals 
i escrits amb un to i un 
registre més informal que 
a la resta de xarxes per tal 
d’encaixar amb la manera 
de comunicar d’aquesta 
xarxa social.



Comunicació i difusió

 A l’hora de poder valorar la 
manera com s’ha organitzat 
la feina per assumir els 
objectius i els resultats 
numèrics finals cal tenir en 
compte les característiques 
esmentades anteriorment 
en relació a les informacions 
de perfils d’edat, el to i 
registre de cada xarxa social 
i el tipus d’informacions que 
es prioritzen a cadascuna.

Les dades numèriques 
mostren com la publicació 
d’informació d’activitats 
passades s’ha assolit 
sobretot a tuiter per ser 
també un espai amb molta 
interacció i compartició 
de publicacions d’altres 
emissors vinculats a les 
activitats. 

La relació entre la 
informació emesa 
directament per La Fontana 
i la que és retuitejada – és 
a dir, emesa per un altre 
agent extern que cita a 
La Fontana i compartida 
posteriorment per part 
nostra - és equilibrada. A 
Facebook i Instagram també 
s’ha realitzat aquesta tasca 
però en menor mesura. 
De totes maneres, el fet 
de revisar i definir millor 
l’enfocament i els recursos 

per fer-ho a cadascuna 
entra dins dels objectius 
d’enguany amb especial 
atenció a Instagram pel fet 
d’haver incrementat molt 
la presència i per ser una 
xarxa amb un registre més 
informal i de reflex del dia 
a dia. Fins ara, ha estat un 
període de provar i trobar 
la millor manera.

Per a aquest tipus de 
publicacions cal un 
seguiment específic 
(fotografies, vídeos i 
valoracions personals que 
van més enllà del material 
de difusió genèric) que 
inclou els companys i 
companyes de l’equip de 
dinamització. Per tant, no 
sempre es pot mantenir 
una regularitat perquè hi 
intervenen molts factors. En 
qualsevol cas, hem avançat 
en la incorporació d’aquesta 
responsabilitat conjunta en 
la consciència de tot l’equip 
i és un objectiu a consolidar 
durant el 2018.

En alguns projectes i 
activitats pròpies de llarga 
durada aquest seguiment 
específic de documentació 
i difusió més enllà de 
la finalitat prèvia de 
convocatòria ha estat més 

destacable. Un exemple 
és el festival musical 
Districte Musical Jove - DMJ 
coorganitzat amb el Casal 
de Joves del Coll i els Bucs 
d’assaig de La Sedeta pel 
qual, es van fer publicacions 
a tall de crònica amb text, 
vídeo i imatges durant 
el desenvolupament 
dels concerts i també a 
posteriori amb l’etiqueta 
#DMJ2017.

L’ús de les etiquetes a la 
xarxa també s’ha posat 
en pràctica en casos com 
el concurs de fotografia 
crítica al voltant del 
turisme amb l’etiqueta 
#PetjadesDelTurisme. En 
la resta de casos, més que 
crear etiquetes noves que 
reflecteixin la tipologia 
de l’activitat segons els 
criteris del web, s’han fet 
servir etiquetes utilitzades 
al conjunt de la xarxa. 
Per tant, l’objectiu s’ha 
modificat durant l’any amb 
la intenció de fer visible 
el nostre contingut dins 
dels circuits ja existents de 
persones interessades en 
cada tema. 

L’objectiu de fer una 
publicació setmanal de 



seguiment dels tallers no 
s’ha assolit sinó que s’ha 
fet de manera puntual. 
Principalment per la 
incompatibilitat horària 
entre el desenvolupament 
dels tallers i els horaris 
de la persona responsable 
de la comunicació. En 
aquest sentit, és un 
aspecte que es tindrà en 
compte enguany per tal 
d’incorporar el seguiment 
gràfic dels tallers com a 
tasca compartida entre la 
persona responsable de la 
comunicació i la resta de 
l’equip. 

En canvi, la publicació 
setmanal d’informació 
relativa als serveis i espais 
de l’equipament ha estat 
regular però inferior a 
l’objectiu fixat. Sobretot 
s’ha realitzat a Twitter i 
Facebook perquè, una 
vegada més, Instagram 
està agafant una altra 
enfocament i caldrà valorar 
com s’hi encaixa aquesta 
finalitat. Aquesta tipologia 
de publicacions ha estat 
majoritàriament en casos de 
serveis puntuals i intensius 
tant de l’Espai Jove com 
dels altres serveis de 
l’equipament. Un exemple 

molt clar és el de les sales 
d’estudi dels dos períodes 
d’exàmens universitaris del 
curs. 
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3.1.3. Pàgina web

Acció: Pàgina web

Descripció de l’acció: 
Renovar la pàgina web de 
La Fontana.

Objectius específics: 
• Finalitzar el procés de 
disseny i programació de 
la nova pàgina web de 
l’equipa-ment.

• Definir els nous 
continguts de la pàgina 
web.

La nova pàgina web va 
quedar inaugurada a finals 
del mes de gener i, per tant, 
tant el procés de disseny 
com els nous continguts es 
van assolir i es van posar 
en marxa. Pel que fa a les 
dades, el servei d’anàlisi no 

va estar operatiu fins a finals 
de setembre i, per tant, no 
hi ha dades. Del trimestre 
del qual en tenim n’obtenim 
els següents resultats que 
ens permeten fer un càlcul 
aproximat però no real 
perquè el funcionament 
dels mesos no és sempre 
igual. 

En qualsevol cas, 
desconeixem quin és 
el motiu de l’hipotètic 

descens de visites perquè 
el funcionament i l’ús, tot 
i haver canviat el format 
del web, segueix sent el 
mateix que l’any 2016. De 
cara el 2018 procurarem 
saber si es tracta d’algun 
factor relacionat amb la 
programació del web o si es 
tracta d’un tema relacionat 
amb la gestió i l’ús que en 
fem.



3.1.4. Butlletí

Acció: Butlletí

Descripció de l’acció: 
Millorar el butlletí digital 
per augmentar les 
obertures dels e-mails i els 
clics.

Objectius específics:

• Crear un nou disseny pel 
butlletí digital

• Fer campanyes actives per 
aconseguir subscriptors.

• Replantejar els destacats 
i espais i modificar 
l’assumpte del butlletí.

• Crear un correu predefinit 
per enviar a nous usuaris i 
entitats i associacions que 
fan ús de l’equipament per 
tal que es donin d’alta del 
butlletí.

Durant el 2017 s’ha 
consolidat el nou disseny 
juntament amb el nou web, 
ambdós inaugurats a finals 
del mes de gener. 

L’estructura del butlletí 
quinzenal és:

• Assumpte: resum dels 
noms de les activitats més 
destacades.

• Destacat principal: 

Imatge vertical 
acompanyada de text. 

• Segons destacats: Tres 
destacats amb alternança 
horitzontal de text, imatge 
i text. 

• Tercers destacats: Dos 
en imatges grans amb text 
inferior breu. 

• Altres activitats: 
Quatre en imatge reduïda i 
amb text inferior breu.

Els blocs principals 
estan destinats a les 
activitats organitzades per 
l’Espai Jove La Fontana 
prioritàriament i també 
per la resta de serveis de 
l’equipament. A les “altres 
activitats” s’hi encabeixen 
aquelles que acollim a 
l’equipament l’organització 
de les quals són entitats i 
col·lectius externs. 

Aquesta és l’estructura 
principal que, en funció de 
les necessitats concretes 
a cada butlletí, pot ser 
modificada lleugerament 
amb l’increment o 
disminució del número de 
peces de cada bloc. 

Enguany s’ha incrementat 

la quantitat de subscriptors 
que ha passat de 1.102 
el 2016 a 1.344 el 2017. 
Les vies actives més 
efectives per conduir la 
gent interessada en La 
Fontana cap al butlletí és 
a través de les converses 
cara a cara que l’equip de 
dinamització té amb la gent 
que es dirigeix al taulell o 
altres persones usuàries 
que manifesten interès. En 
algunes ocasions també 
s’ha anunciat el butlletí 
a materials de difusió 
impresos o al web de 
l’equipament. 

Altres enviaments:

Més enllà del butlletí 
quinzenal també s’envien 
butlletins destacats quan 
alguna línia de programació 
de l’equipament necessita 
un reforç de difusió o 
ser destacada: inici de 
les inscripcions dels 
tallers, de les reserves 
de bucs o del període de 
sol·licitud de residències 
escèniques. Aquests tenen 
comportaments molt 
heterogenis. 

L’enviament d’obertura 
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de reserves regulars per 
bucs es fa a una llista de 
distribució de persones ja 
interessades en els bucs 
i, per tant, té una ràtio 
d’obertures molt alta. 

Pel que fa als tallers, que 
s’envien a tota la llista 
de distribució, es dobla 
el nombre de clics que 
als butlletins regulars, 
i les obertures també 
incrementen entre un 4 i un 
7% respecte dels butlletins 
quinzenals.

El butlletí de benvinguda 
a entitats i particulars va 
quedar aparcat i enguany es 
valorarà si es desenvolupa 
o no.



3.1.5. Comunicació 
en paper

Acció: Comunicació 
en paper 

Descripció de l’acció: 
Realitzar materials en paper 
de les diferents activitats 
i projectes que realitza 
l’equipament.

Objectius específics:        
• Consolidar el nou format 
d’agenda en paper.

• Crear un material 
explicatiu de l’equipament.

• Realitzar flayers de petit 
format per a fer difusió de 
les activitats pròpies de 
l’equipament.

• Dissenyar materials en 
paper per donar a conèixer 
els tallers trimestrals i 
puntuals de l’equipament.

• Millorar l’actualització 
dels taulells de cartelleria.

Enguany s’ha consolidat el 
model d’agenda mensual 
iniciat a finals de 2016 
-quadrat de 210 x 210 
mm plegat en creu- que 
conté informació molt més 
sintètica que l’anterior 
sobre les activitats del 
centre i a la vegada permet 

la seva utilització en format 
pòster com a calendari 
mensual. L’agenda, doncs, 
pretén ser una porta a 
ampliar informació al 
web i xarxes socials i no 
un document detallat 
ja que la informació de 
vegades canvia i on queda 
actualitzada és als suports 
digitals.

El material explicatiu de 
l’equipament és un projecte 
que està pràcticament 
enllestit. Es tracta d’un 
díptic on hi ha, de manera 
generalitzada sense entrar 
en els detalls programàtics 
de cada mes, informació 
sobre el funcionament del 
centre i el tipus d’activitats 
i serveis que s’hi realitzin. 
Així doncs, un cop enllestit, 
serà el material bàsic de 
referència per entregar a 
les persones interessades 
en l’equipament.

 Actualment està en fase 
d’aprovar les darreres 
modificacions abans 
d’enviar-se a impremta.

Per a activitats i projectes 
concrets també s’han 

elaborat flayers específics. 
Són els mateixos cartells o, 
en alguns casos, adaptacions 
del mateix en format A6. 
Aquests es distribueixen 
a través dels punts JIP i 
al taulell de l’entrada de 
l’equipament de manera 
que la persona de l’equip 
present al taulell els pot 
entregar a les persones 
interessades. Alguns 
exemples són les activitats 
organitzades per la 
castanyada, el cicle de La 
Fontana a la Fresca del mes 
de juliol, les residències 
artístiques o el cicle del 
Calendari singular La 
Fontana amb les Persones 
Refugiades del mes de juny.

L’altre material que es 
publica en paper de manera 
regular, és el programa dels 
tallers trimestrals. Per tant, 
es renova cada trimestre.Té 
la finalitat de difusió de la 
convocatòria en el període 
d’inscripcions i alhora és 
un document de referència 
per a l’explicació dels tallers 
a la gent interessada en 
qualsevol moment del curs. 
El format és el mateix que 
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el de l’agenda i així és més 
pràctic i eficient poder fer-
ne una difusió conjunta.

Els taulells informatius 
de dins l’equipament 
s’actualitzen regularment 
en funció dels nous cartells 
d’activitats. Hem millorat 
la manera de fer-ho perquè 
hem establert un protocol 
intern de traspàs del 
material des de la persona 
responsable de comunicació 
a les persones informadores 
del cap de setmana, que 
són les encarregades de fer 
aquesta actualització.

3.1.5. Comunicació 
de projectes propis

Acció: Calendari 
singular

Descripció de l’acció: 
Potenciar les accions 
programades al Calendari 
singular.

Objectius específics:        
• Fer una cartelleria 
trimestral del Calendari 
singular.

• Crear una identitat visual 
del Calendari singular.

• Crear una llista de difusió 
del Calendari singular 
específica segons àmbits i 
línies de programació.

• Establir criteris 
comunicatius per a la 
difusió de les activitats 
d’aquest projecte per tal 
d’arribar a grups d’interès 
específics per cada tema.

Enguany s’ha establert una 
cartellera trimestral per 
a aquest projecte. Com 
que sovint la programació 
no està tancada del tot 
a l’inici del trimestre, hi 
apareixen les dates que 



es commemoraran i es 
convida a entrar al web 
per a conèixer les activitats 
específiques. Així mateix, 
en el cas dels cicles s’han 
elaborat cartells conjunts 
de totes les activitats 
paral·lelament als específics 
de cadascuna. En aquests 
casos, totes dues tipologies 
de cartells segueixen 
la mateixa línia per tal 
de vincular-los. Alguns 
exemples són el cicle La 
Fontana amb les Persones 
Refugiades del mes de 
juny i La Fontana Contra 
la Violència Masclista del 
novembre. 

La identitat visual del 
projecte s’ha establert 
a través de la cartellera 
trimestral. De totes 
maneres, com que el 
projecte en si mateix està 
sent repensat, la imatge 
gràfica i la conceptualització 
del seu material de difusió 
formaran part dels objectius 
del 2018.

La llista de difusió i els 
criteris comunicatius per 
arribar a grups d’interès 
específics s’han realitzat 
en el cas dels cicles 
que agrupaven moltes 
activitats diverses sota un 

tema comú. Poden servir 
d’exemple els dos citats 
anteriorment. En aquest 
sentit, s’ha construït i 
aplicat un pla comunicatiu 
específic a les xarxes 
socials. De totes maneres, 
cal seguir treballant per a 
ampliar aquest recurs i això 
també anirà de la mà de 
la revisió del projecte en 
general.

Acció: Residències 
artístiques

Descripció de l’acció: 
Aprofitar comunicativament 
les residències artístiques.

Objectius específics:        
• Fer un seguiment 
comunicatiu de les entitats 
i grups residents a La 
Fontana.

Les residències artístiques 
tenen els seus propis 
materials de difusió i 
circuits existents per als 
períodes de convocatòria 
que s’ha mantingut al llarg 
del 2017. El seguiment 
comunicatiu no s’ha 
dut a terme perquè el 
funcionament de les 
residències no ha estat com 
a tal sinó que han estat 

només assaigs. Pel 2018 
es reconceptualitzarà el 
projecte i serà el moment 
de plantejar el recolzament 
comunicatiu. 
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Instagram com a xarxa 
social més utilitzada per 
aquest sector d’edat i 
fer publicacions amb el 
seu llenguatge i les seves 
dinàmiques particulars: 
llenguatge informal, fotos, 
vídeos i stories. 

També es procura donar 
resposta ràpida a qualsevol 
interacció que es produeix 
tant a Instagram com a 
Facebook. 

D’altra banda, el material 
gràfic d’aquestes activitats 
també s’ha dissenyat d’una 
manera més particular per a 
aquesta franja d’edat.

Acció: Públic 
adolescent

Descripció de l’acció: 
Millorar la comunicació amb 
els públics adolescents.

Objectius específics:        
• Crear un llenguatge 
propi per a les activitats 
destinades al públic 
adolescent.

• Identificar les accions 
comunicatives destinades a 
un públic adolescent.

La formació anual de tot 
l’equip va girar entorn a 
aquest àmbit. D’aquelles 
sessions se’n va poder 
extreure un cert bagatge 
que s’ha anat aplicant a 
nivell comunicatiu de la 
següent manera: 

Per tal d’acompanyar la 
comunicació i difusió de les 
activitats adolescents d’un 
llenguatge més específic en 
primer lloc s’han identificat 
quines són. Les activitats 
del servei Aquí t’escoltem 
de l’equipament i les que 
han estat coordinades 
per la persona de l’equip 
responsable de l’Espai de 
trobada són les principals. 
En aquest sentit, s’ha 
apostat per prioritzar 



Acció: Senyalística de 
l’equipament

Descripció de l’acció: 
Reorganitzar els 
taulells informatius de 
l’equipament i millorar la 
senyalística. 

Objectius específics:        
• Millorar l’organització 
dels taulells informatius 
de l’entrada.

• Mantenir la línia gràfica 
de la cartelleria interna de 
l’equipament.

• Fer una nova pissarra a 

3.2.1. Senyalística 
interna

3.2. Comunicació 
interna

l’entrada de l’equipament 
que reculli les activitats 
diàries programades.

El funcionament dels 
taulells informatius 
de l’equipament s’ha 
reorganitzat tal com s’ha 
explicat al punt 3.2.1. 
Senyalistica interna.

La línia gràfica de La 
Fontana s’ha mantingut 
pel que fa a:

• Cunya identificativa 
als cartells de les 
activitats pròpies i 

d’entitats disponible al 
web.

• Logotip.

• Tipografies i 
dissenys específics 
així en les publicacions 
regulars: agenda, tallers, 
residències, calendari 
singular.

La pissarra de l’entrada 
de l’equipament es manté 
tal i com estava però 
s’hi ha afegit una altra de 
mòbil i transportable que 
permet fer més visibles 
les activitats més grans 
que convoquen a grans 
quantitats de gent. Durant 
el temps que fa que es fa 
servir hem constatat que 
el fet de poder moure-la 
la fa més visible. Enguany 
procurarem definir i 
acotar els seus usos 
després d’haver provat 
diferents maneres.
La nova pissarra anuncia el carnaval, en 
aquest cas, del 2018. 
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Acció: Espai físic

Descripció de l’acció: 
Convertir La Fontana en un 
espai més juvenil i acollidor.

Objectius específics:        
• Canviar la nomenclatura 
de les sales mitjançant un 
procediment participatiu.

• Crear vinils decoratius 
per les portes i vidrieres de 
l’equipament.

• Decorar i aprofitar els 
espais buits.

El procés de canci de 
nomenclatura de les sales 
finalment no s’ha dut a 
terme durant l’any 2017, 
però amb el procés de 
renovació de la imatge de 

les vidrieres i portes de 
l’equipament de cara l’any 
2018 es durà a terme una 
consulta per fer el canvi 
de nom de les sales de 
l’equipament.

El canvi dels vinils ha 
estat un procés llarg de 
consultes de pressupostos 
i dissenys que ha culminat 
amb l’elecció de l’estampat 
de taques de pintura que 
dóna continuïtat a la imatge 
gràfica de La Fontana. 
El disseny està en la fase 
de darreres correccions 
i ja existeix el contacte i 
el pressupost fet per a la 
impressió i instal·lació. Al 
llarg del 2018 es culminarà 
el projecte.

L’Espai de trobada és el 
que al llarg d’aquest any 
ha viscut més millores. Per 
una banda, es va instal·lar 
una pissarra amb el títol 
“Dibuixa el que tu vulguis” 
pintat per un jove grafiter 
habitual a l’espai. Hi ha un 
estoig de guixos disponible 
i la gent els demana per 
a dibuixar-hi. De tant 
en tant s’esborra i així 
esdevé un espai dinàmic 
i canviant. A la vegada, 
també s’utilitza per a la 
dinamització d’activitats 
com el Micro obert, 
torneigs de videojocs, etc. 
Per altra banda, es van 
redistribuir les parets del 
vestíbul de manera que tota 
la informació dels serveis de 

L’equip de La Fontana celebra la posada a punt de l’espai de trobada. 



l’equipament queda a una 
banda i a l’altra, hi ha un 
gran suro amb el títol “Tinc 
una idea brillant!” amb 
un camí de petjades que 
porta a la gent de la porta 
d’entrada fins al suro. En 
aquest taulell, les persones 
interessades poden apuntar-
hi les seves propostes 
i on hi pengem cartells 
d’activitats pròpies puntuals 
a les quals volem sumar 
un plus de difusió. Al llarg 
del 2017 aquest taulell s’ha 
actualitzat i dinamitzat dues 
vegades i, com a millora, 
es planteja establir una 
dinamització més regular. A 
més, les parets del vestíbul 
també s’han consolidat com 
a espai per a exposicions 
i altres informacions 
prioritàriament de l’Espai 
Jove, el PIJ Gràcia i ATE, de 
manera que pràcticament 

Acció: Marxandatge 

Descripció de l’acció: 
Creació d’una línia de 
marxandatge de La Fontana.

Objectius específics:        

• Fer un treball 
col·laboratiu amb les 
persones usuàries del 
centre per crear una línia 
de marxandatge de La 
Fontana.

sempre hi llueix alguna 
exposició vinculada a 
les dates assenyalades, 
principalment.

Més enllà de l’Espai de 
trobada i el vestíbul, també 
s’ha incorporat el vestíbul 
entre les escales de la 
planta zero i la plaça com 
a espai d’exposicions i el 
vestíbul de la tercera planta.

• Generar obsequis per 
entregar als i les joves 
usuàries de l’equipament, 
col·laboradors i altres.

Com a conseqüència de 
totes les problemàtiques de 
l’equipament amb els i les 
joves de la Plaça, que eren 
els principals destinataris 
d’aquest projecte, finalment 
no s’ha dut a terme el treball 
col·laboratiu per a crear 
una línia de marxandatge de 
l’equipament. 

Tot i així, es van crear cintes 
per a portar-hi les claus 
penjades que fa servir tot 
l’equip i que permeten 
donar una imatge externa 
més clara, identificativa i 
conjunta. En alguns casos 
s’ha utilitzat com a obsequi 
per a algunes activitats, però 
no de manera sistemàtica. 

La cintes per 
a portar les 
claus les fa 
servir tot 
l’equip de La 
Fontana com 
a distintiu i 
també s’han 
regalat com 
a obsequi 
en algunes 
activitats 
pròpies. 
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• Millora de la 
comunicació interna dins 
de cada equip.

• Potenciar la coneixença 
de les tasques i càrrecs 
dels diferents treballadors 
i treballadores dels quatre 
serveis.

• Afavorir la coordinació 
i la interrelació dels 
treballadors i treballadores 
dels diferents equips 
fomentant el treball 
conjunt.

•Fomentar la cohesió de 
grup.

El procés d’elaboració del 
Pla ha estat molt llarg i lent 
perquè s’ha realitzat a partir 
de la informació extreta 
de les diferents jornades 
conjuntes que hem fet tots 
els equips tècnics entre si, 
i les posteriors posades en 
comú. Això ha generat que 
moltes de les accions que 
s’expliquen al pla ja s’hagin 
començat a executar. La 
valoració del pla encara no 
s’ha fet i serà una de les 
accions que enguany caldrà 
fer i que ens proposem fer 
abans de finals de març. 
Probablement tindrà forma 
d’enquesta.

3.2.2. Comunicació 
interna equip EJLF i 

equips del CJB

Acció: Comunicació 
interna 

Descripció de l’acció: 
Millorar la comunicació 
interna de l’equip i amb els 
equips tècnics del CJB.

Objectius específics:        
• Realitzar reunions de 
coordinació entre les 
diferents responsables 
de comunicació de 
l’equipament.

• Fer un Pla de comunicació 
interna entre els diferents 
equips de treball del CJB.

S’han establert reunions 
de coordinació entre les 
diferents responsables 
de comunicació mensuals 
que han permès establir 
un espai regular de 
compartir l’evolució de 
les línies comunes a més 
de permetre intercanviar 
informacions d’interès mutu 
i no solapar accions.

El pla de comunicació 
interna entre equips s’ha 
realitzat i s’han establert els 
següents eixos:



4. ACTIVITATS PRÒPIES I DINAMITZACIÓ

4.1. Espai de 
trobada

4.1.1. Accions 
generals per l’espai 

Acció: Treball amb 
adolescents 

Descripció de l’acció: 
Esdevenir un espai de 
referència com a punt 
de trobada dels i les 
adolescents del Districte per 
tal que puguin desenvolupar 
activitats relacionades amb 
els seus interessos.

Objectius específics:        
• Programar activitats 
lúdiques de lliure accés 
destinades als adolescents 
durant el cap de setmana.

• Oferir propostes 
d’oci alternatiu als i les 
adolescents.

Aquest any 2017, l’Espai de 
trobada a continuat essent 
lloc de referència del dia a dia 
per molts adolescents (joves 
de 12 a 17 anys) i joves (joves 
de 18 a 29 anys). Els usos 
habituals han estat per reunir-
se, fer  treballs, estudiar, fer 
reunions informals, berenar, 
passar la tarda, etc.

Tanmateix, amb l’objectiu 
que La Fontana esdevingui 
un espai de referència per 
a la població adolescent 
s’ha ampliat l’oferta de 
dinamització per aquest 
col·lectiu i al llarg de l’any 
s’han anat introduint un seguit 
d’activitats i noves propostes 
d’oci.

Els projectes desenvolupats 
s’expliquen en els propers 
apartats. són 7 amb una 
assistència de 200 persones:

A sota, l’espai de trobada plena de joves en el primer de molts 
torneigs del videojoc per a mòbils Clash Royale que s’han 
organitzat al llarg de l’any. . 

• Ràdio

• Decoració de 
l’equipament en dates 
vinculades al calendari 
festiu

• Festa i concert de 
carnestoltes

• Torneigs de dards i ping-
pong

• Fontana Summer Party

• Pànic a La Fontana

• Fontana Fridays

A dalt, alguns dels 
joves de la plaça 
ajuden a reparar el 
futbolín. 



Activitats pròpies i dinamització

Acció: : Co-creació 
de projectes d’interès 
pel públic juvenil

Descripció de l’acció: 
Desenvolupar projectes 
d’interès pel públic juvenil 
conjuntament amb els i 
les joves que fan ús de 
l’equipament.

Objectius específics:        
• Identificar, crear i 
desenvolupar projectes 
d’interès pel públic 
juvenil fomentant la seva 
participació i involucració 
en l’activitat.

• Tirar endavant i 
consolidar els projectes de 
Ràdio La Fontana, Crew de 
Rap, Cinema Jove i crispetes 
i projecte Skaters.

Un dels reptes més 
interessants de la 
dinamització juvenil és 
el d’estimular els joves a 
construir propostes pròpies 
que els permetin participar 
de tot el procés de 
construcció d’una activitat. 
Des de la fase de gestació 
de la idea, passant per tot 
el procés d’organització 
i arribant, finalment, a 

l’execució i posterior 
valoració.

A vegades, es presenta 
la situació ideal en que 
un grup d’adolescents té 
una idea i demana suport 
per tirar-la endavant, a 
final d’any ha estat el cas 
dels nois que fan freestyle 
football i que a inicis de 
gener de 2018 muntaran 
un campionat a l’Auditori. 
No obstant, normalment no 
es dona aquesta situació i 
som l’equip de dinamització 
qui llencem propostes per 
tal de detectar interessos i 

Una Jove pinta el grafiti de la plaça. 



intentar construir projectes 
amb els i les joves. En 
aquesta línia, des de l’Espai 
de trobada al llarg de 
l’any s’han fet diferents 
propostes (algunes venien 
de finals de 2016), que han 
tingut diferents resultats. 

Dels 6 projectes se n’han 
consolidat dos: 

• Construcció de bancs de 
fusta per a ús comunitari a 
la plaça

• Ràdio La Fontana

• Crew de Rap

• Cinema Jove i 
Crispetes

• Grafiti col·laboratiu 
plaça

• Túnel del terror

• Involucració a la 
Lliga3StyleBCN d’skate

És important destacar 
que si bé ha estat difícil 
aconseguir una implicació 
de caire més grupal, 
comunitari i de llarga 
durada, aquest 2017 s’ha 
caracteritzat per aconseguir 
diferents col·laboracions 
puntuals de joves en les 
activitats organitzades des 
de l’equipament.

A dalt, l’equip de monstres del col·lectiu Crónicas Nocturnas 
al Túnel del Terror. Al mig, l’equipament es transforma en 
la preparació d’aquesta activitat. A sota, l’equip de Ràdio La 
Fontana a l’estudi després d’una de les sessions de gravació. 



Activitats pròpies i dinamització

4.1.2. Activitats per 
a adolescents 

Acció: Organització 
d’activitats vinculades 
al calendari festiu

Descripció de l’acció: 
Organització d’activitats 
vinculades al calendari festiu

Objectius específics:        
• Decorar l’entrada de 
l’equipament d’acord amb 
activitats del calendari 
festiu (carnestoltes, estiu, 
castanyada, etc.).

• Realitzar activitats 
festives per a la celebració 
d’aquestes dates dirigides 
al públic adolescent.

• Fomentar la 
participació del públic 
adolescent en l’organització 
d’aquestes activitats

concurs de cinema mut, joc 
de pistes relacionat amb 
el cinema i un desfilada de 
disfresses. A les 20.30 va 
començar una exhibició de 
Shuffel per part dels joves 
del Coll (15-19 anys) i va 
continuar a les 21.30 amb 
el concert de Sonats a Part, 
un grup que assaja als bucs 
de l’equipament i que tenen 
entre 16 i17 anys.

L’assistència a la jornada de 
decoració participativa va 
ser nul·la. A les activitats 
de tarda i van participar 
dos grups d’adolescents, 
unes 10 persones. Es valora 
que per l’esforç que es va 
dedicar a organitzar les 
activitats, va assistir poca 
gent a l’activitat. El concert 
de la nit va tenir més èxit 
i van assistir-hi unes 150 
persones joves.

Carnestoltes

La temàtica del carnestoltes 
d’aquest any va ser el 
cinema. És va organitzar 
una decoració participativa 
en que es va construir una 
capsa de crispetes gegants, 
un fotocall i diferents 
elements cinematogràfics. 
L’equip de dinamització 
ens vam disfressar de Los 
Increïbles.

L’activitat de tarda de 18.30 
a 20.30 va consistir en una 
sessió de maquillatge, taller 
de còctels sense alcohol, 

3 celebracions amb 
l’assistència següent : 

Carnestoltes – Baixa 
(menys de 15), Fontana 
Summer Party – Alta 
(més de 30), Pànic a La 
Fontana – Alta (més de 80)

A l’esquerra, una 
parella de joves es fa 
una foto al photocall 
del carnestoltes. A 
la dreta l’equip de 
La Fontana i el PIJ 
disfressats de Los 
Increíbles. 



Fontana Summer 
Party

En el marc dels Vespres 
d’Estiu a la Plaça, el 21 
de juny és va realitzar la 
Fontana Summer Party a la 
placeta sense nom que hi 
ha darrere l’equipament. 
L’objectiu principal de 
l’activitat va ser fer una 
festa de celebració del final 
de curs, en horari de tarda 
i amb diferents activitats 
on el màxim de joves es 
poguessin sentir inclosos. 
En aquest sentit la tarda es 
va dividir en quatre espais:

• Mostra d’actuacions 
i habilitats individuals 
o en grup de joves que 
prèviament s’havien inscrit 
per participar.

• Torneig de ping-pong

• Berenar

• Festa de l’espuma

• Durant tota la tarda 
dos joves vinculats 
a l’equipament van 
acompanyar la festa fent de 
Djs.

El colofó final de la tarda va 
ser la festa de l’espuma que 
va tenir molt èxit entre els 
diferents grups de joves que 

hi havia aquell dia.

La valoració final de la 
jornada va ser molt positiva 
ja que és va assolir amb 
escreix l’objectiu plantejat. 
Les quatre actuacions 
que hi va haver van 
despertar molt interès 
entre el públic que s’havia 
reunit, el torneig de ping-
pong va comptar amb 22 
participants i finalment la 
festa de l’espuma va actuar 
com a element aglutinador 
on tots els joves presents es 
van barrejar dins el caos de 
l’espuma.

 

A dalt, dos joves de la plaça punxen 
música a la festa a la plaça. 

Al centre, una 
actuació de dansa a 
la festa. 

A sota, la traca final 
amb la festa de 
l’espuma. 
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Castanyada

Per primera vegada La 
Fontana ha comptat amb 
un túnel del terror que 
ha estat coorganitzat 
amb l’entitat Crònicas 
Nocturnas, associació de 
rol en viu.

Per fer la construcció del 
túnel del terror, a principis 
de setembre es va fer una 
convocatòria a tots els 
caus i esplais de Gràcia on 
se’ls convidava a sumar-se 
al projecte, ja fos a nivell 
de dissenyar el túnel, 
construir la història o fer 
de personatges. Vist el poc 
èxit que havien tingut les 
dues últimes convocatòries 
adreçades al públic 
adolescent individual per fer 
decoracions participatives, 
en aquest cas, es va voler 
apostar per aquelles 
entitats que treballen 
dissabte a dissabte amb els 
adolescents. 

No obstant, no es va rebre 
cap resposta i finalment, 
el túnel del terror es va 
organitzar entre l’equip 
de dinamització i Crónicas 
Nocturnas.

L’Activitat es va anomenar 
Pànic a La Fontana.

 L’Espai de trobada va 
quedar decorat amb motius 
de terror i el túnel es va 
instal·lar a les dues plantes 
superiors de l’edifici. A 
part del recorregut, es 
van decorar 5 sales amb 
temàtiques específiques. 
Van participar-hi un total de 
11 personatges.

Es van fer passis durant 
dues tardes i una nit. 

L’activitat va tenir molt 
bona rebuda i més de 80 
persones van passar pel 
túnel en grups de 3 a 5 
persones. Mentre feien 
cua per entrar, a l’Espai 
de trobada hi havia una 
maquilladora que pintava 
les cares dels que ho volien 
amb motius de terror. 

Concerts per a 
adolescents 

Acció: Concerts per a 
adolescents 

Descripció de l’acció: 
Organitzar concerts per a 
públic adolescent. 

Objectius específics:        
• Diversificar l’horari 
d’organització dels concerts 
de l’equipament per tal 
de garantir que hi pugui 

accedir un públic més jove.

• Organitzar activitats 
específiques dirigides a 
aquest públic més jove.

Es va realitzar una proba 
pilot amb el concert de 
carnestoltes on hi van 

Cinema jove i 
crispetes

Acció: Cinema jove i 
crispetes

Descripció de l’acció: 
Recuperar l’espai de 
projecció de pel·lícules 
i documentals d’interès 
adolescent.

Objectius específics:        
• Definir el projecte de 
cinema i crispetes.

• Calendaritzar i definir 
criteris de projecció.

Amb l’objectiu de crear 
i desenvolupar projectes 
d’interès pel públic 
juvenil fomentant la seva 
participació i involucració 
en l’activitat es recupera 
una antiga proposta que 
temps enredera havia 
despertat interès. Cinema 
Jove i Crispetes es planteja 
com un espai regular on 
els adolescents es trobin i 



s’organitzin per visualitzar 
aquell material audiovisual 
que sigui del seu interès. 
Durant les vacances de 
nadal del 2016-2017 es 
programa una sessió amb el 
passi de curtmetratges de 
caire social. A posteriori, es 
va intentar implicar aquells 
grupets de joves de la 
plaça que havien manifestat 
intenció d’organitzar 
projeccions de terror i de 
cinema quinqui, la cosa no 
reeixí. Davant d’aquesta 
poca participació es 
decideix deixar aquesta línia 
en stan by fins a trobar un 
grup interessat en tirar-la 
endavant.

Ràdio

Acció: Ràdio La 
Fontana 

Descripció de l’acció: 
Engegar el grup de ràdio.

Objectius específics:        • 
Acollir i acompanyar joves 
interessats per desenvolupar 
el projecte.

• Dissenyar les primeres 
sessions de radio i fomentar 
entre les participants el 
disseny de les següents.

El projecte, vol oferir un 

espai on els i les adolescents 
es relacionin entre ells 
compartint interessos 
i inquietuds i, afavorint 
el desenvolupament del 
seu esperit crític, la seva 
capacitat d’autoorganització 
i el treball en equip, alhora 
que participen d’una finestra 
oberta al món a través de la 
radio. Per això es planteja 
un acompanyament inicial 
intens, per part de l’equip de 
dinamització, amb la voluntat 
que vagi esdevenint menor a 
mesura que el grup adquireixi 
més autonomia. És en aquest 
sentit, que es proposa en 
format de taller gratuït.

Al llarg de l’any s’han ofert 4 
tallers, tres corresponents 
als trimestres d’hivern, 
primavera i tardor i un 
d’intensiu de 4 dies durant les 
vacances d’estiu.

El primer trimestre els 
adolescents inscrits, uns 
7, van assistir de manera 
irregular, el grup no es va 
consolidar i després de tres 
sessions no es van enganxar 
i van anar plegant. Segons 
sembla, la ràdio implicava 
un punt de concentració i 
treball que no els agradava. 
El segon trimestre el taller es 
va haver de suspendre per 

manca d’inscrits. En canvi, pel 
taller intensiu de l’estiu es va 
formar un grup de 5 nois que 
van establir molt bona relació 
entre ells i que tenien moltes 
coses a dir. Dos d’aquests 
han continuat al trimestre 
de tardor juntament amb 
4 noies i 2 nois més. Per el 
darrer trimestre de l’any 
es va decidir incorporar 
un tallerista expert que 
pogués aportar un plus 
de coneixements tècnics i 
periodístics.

Si bé és cert que el grup 
encara ha de caminar molt 
per esdevenir autònom, ja 
que a nivell organitzatiu els 
falta incorporar la perspectiva 
de treballar conjuntament, 
les dinàmiques de respecte 
a la diversitat d’opinions i als 
torns de paraula han estat 
exemplars i permeten fer 
debats amb una claredat 
que difícilment s’haguessin 
aconseguit en un grup adult.

El projecte de ràdio 
adolescent seguirà caminant 
el proper 2018.
• Nombre de sessions 
organitzades: 4 tallers. 
• Participants: 20
• Edat participants: 12-16

• Grau d’autonomia: baix
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Crew de RAP

Acció: Crew de RAP

Descripció de l’acció:   Fer 
de La Fontana un espai de 
referència del rap Jove.

Objectius específics:        • 
Crear i consolidar un 
grup estable de persones 
interessades en el rap que 
organitzin activitats amb 
el suport de l’equip de 
dinamització de La Fontana.

• Fer del rap una 
eina comunicativa 
transformadora que 
trenqui amb els clixés i 
discriminacions.

• Programar tallers puntuals 
que serveixin per treballar el 
contingut de les lletres.

• Programar tallers puntuals 
que serveixin d’espai de 
trobada i creixement.

La Crew de Rap iniciada a 
finals de 2016 va fer alguns 
passos a inicis del 2017 però 
no va tenir continuïtat. De 
les 6 persones que hi havien 
a les primeres reunions van 
passar a ser 3. Aquestes 
3 persones van crear un 
rap per motivar a la gent a 
unir-se a la Crew, aquesta 
cançó la van presentar en 

el primer Micro Obert de 
Rap de 2017. A partir d’aquí, 
aquestes tres persones van 
continuar trobant-se pel seu 
compte i fent coses amb 
l’equipament però deixant 
de banda la idea de la Crew.

No obstant, els objectius 
específics relacionat amb els 
continguts de les lletres es 
traslladaran de cara el 2018 
al Micro obert de rap.

Acció: Oci esportiu 
(ping-pong, futbolí, 
dards, skate)

Descripció de l’acció:   
Realització de campionats 
adreçats a la població 
juvenil.

Objectius específics:        • 
Fomentar la participació 
dels i les joves en 
l’organització dels diferents 
campionats de l’Espai de 
trobada.

• Instal·lació d’una pissarra 
a l’espai del futbolí per 
recollir el resultat dels 
campionats.

• Realització mínima d’un 
campionat trimestral de 
ping-pong i futbolí.

4.1.3. Oci esportiu 

• Crear un grup de joves 
interessats en l’skate per 
implicar-se al projecte 
3StyleBCN.

Ping pong

A l’Espai de trobada hi ha 
una taula de ping-pong a 
disposició dels i les joves 
que el demanen. També 
hi ha pales i pilotes que es 
presten quan es demanen. 
Fins al mes d’agost, aquesta 
taula es muntava a la plaça 
de darrere de l’equipament 
i pràcticament cada dia es 
feia servir entre els qui eren 
usuaris i usuàries regulars, 
els qui venien normalment 
un cop per setmana i 
aquelles persones que ho 
feien de manera puntual; es 
coneixia que hi havia la taula 
i hi havia gent que ja venia a 
l’equipament amb la intenció 
de jugar a ping-pong. Fins i 
tot, a principis d’estiu, es va 
fer una inversió per comprar 
material de reparació i 
aquests mateixos joves van 
ser qui van substituir les 
peces i van deixar la taula 
com nova.

Malauradament, arran 
del conflicte amb alguns 
usuaris de la plaça i de l’ús 
destructiu que exercien 



contra el material i 
concretament, des que el 
mes d’agost es va rebentar 
el pany del magatzem, 
vàrem haver de limitar l’ús 
del ping-pong a l’interior 
de l’Espai de trobada per 
tal d’evitar que acabés 
destrossada. 

Això ha fet que aquells 
usuaris i usuàries habituals 
que venien a gaudir d’unes 
partides de ping-pong a 
l’aire lliure, hagin deixat de 
venir i que els usos del ping-
pong s’hagin vist reduïts així 
com els torneigs organitzats. 
Tot i així, al llarg del 2017 
s’han organitzat 5 torneigs 
de ping-pong amb la següent 
participació: Gener 10 
persones, Maig 25, Juny 16, 
Juliol 10, Octubre 0.

Futbolí

El futbolí, espai de 
referència per a molts joves 
a viscut al llarg de l’any una 
situació similar a la del ping 
pong i finalment s’ha decidit 
retirar-lo abans que acabés 
del tot destrossat.

El 2017 fruit de la demanda 
dels joves i davant d’una 
necessitat real de reparació 
del futbolí, es va invertir en 
material per substituir les 

peces trencades. Durant 
tota una tarda els joves de 
la plaça, usuaris del futbolí, 
conjuntament amb un 
dinamitzador, van arreglar el 
futbolí amb el nou material. 
La reparació va quedar 
perfecte i els joves van 
valorar molt positivament 
la diferència amb el nou 
funcionament. Amb menys 
d’un mes de diferència 
però, van ser els mateixos 
joves que després d’un mal 
ús intencionat i continuat 
van tornar a demanar 
reparacions al futbolí. 
Davant d’aquesta realitat 
l’equip de dinamització 
els va emplaçar a trobar 
propostes per tal de revertir 
la situació. Per part seva 
no hi va haver propostes 
i tampoc van acollir les 
que se’ls van fer des de 
dinamització. Després d’uns 
mesos de mal ús continuat, 
de la impossibilitat d’arribar 
a compromisos seriosos 
i davant del risc des 
destrosses irreparables, 
a l’octubre de 2017 es va 
decidir retirar el futbolí 
durant una temporada. Un 
cop més les persones que 
en feien un ús responsable 
es veuen afectades pel mal 
ús d’un grup concret. Per 

entendre millor aquesta 
problemàtica cal tenir 
present que el futbolí 
estava instal·lat en un racó 
de l’equipament, proper 
a la plaça, que queda 
completament fora del camp 
de visió de les persones 
que treballen a l’edifici i 
que per tant, era impossible 
controlar-ne l’ús que se’n 
feia de manera continuada.

Skate

La lliga 3StyleBCN és un 
projecte esportiu de ciutat 
promogut pel CEEB que 
organitzen competicions 
repartides per diferents 
territoris. La peculiaritat 
d’aquest projecte és que per 
participar-hi cal un grup de 
joves motor que organitzi 
i lideri la competició al 
territori. Des de l’Espai 
Jove La Fontana es va 
intentar constituir un grup 
de joves interessat en tirar 
endavant una competició 
al territori del Districte de 
Gràcia. És va organitzar una 
reunió informativa per la 
gent interessada i no hi va 
assistir ningú. Davant d’això 
el projecte queda apartat 
a l’espera de tenir grup 
de joves interessats per a 
futures ocasions.
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4.1.4. Micro Obert 

Acció: Micro Obert 

Descripció de l’acció: 
Facilitar espais oberts 
de creació, expressió i 
experimentació.

Objectius específics:        
• Realitzar 2 edicions 
trimestrals de Micro obert.

• Fomentar la participació 
de les i les joves en 
l’organització de l’activitat.

• Diversificar la tipologia de 
temàtiques del Micro obert.

• Establir una periodicitat 
regular dels Micro obert.

• Ampliar la difusió de 
convocatòria de Micro 
obert a col·lectius artístics 
de diferents tipologies 
susceptibles d’estar 
interessats.

El Micro obert és un espai 
on els i les joves poden 
actuar i ensenyar en 
públic les seves creacions 
artístiques de petit format 
i curta durada com 
ara cançons, poemes, 
monòlegs, etc. S’obre a 
totes aquestes disciplines i 
a altres propostes, encara 
que la pràctica totalitat de 

A dalt, un jove saxofonista enceta el micro obert general. A sota, una 
crew obre el micro obert de rap. 



les demandes són de l’àmbit 
musical. L’Espai de trobada 
es condiciona per a poder 
acollir aquesta activitat; 
hi ha microfonia, focus, 
projector, una petita tarima 
i es redistribueixen les 
taules i cadires.

Pel que fa al funcionament, 
s’organitzen els divendres 
a la tarda pel fet que és el 
final de setmana i els i les 
joves tenen més temps 
i ganes. S’acostuma a 
programar una primera 
actuació per a trencar el gel 
i facilitar que hi hagi més 
caliu. Després, lliurement, 
qui vol participar surt 
a l’escenari. L’actuació 
inicial la tanca prèviament 

la persona tècnica de 
l’equipament responsable 
del projecte i apareix 
anunciada a la difusió de 
convocatòria de l’acte. 
Aquesta actuació inicial 
es procura que sorgeixi 
d’actuacions anteriors que 
han participat en edicions 
anteriors del Micro obert 
o dels i les joves que 
sovintegen l’equipament, 
bé sigui als bucs d’assaig 
o en algun altre àmbit. 
Durant la tarda, sempre hi 
ha una persona tècnica de 
l’equipament que dinamitza, 
coordina i motiva a la 
participació i també es 
procura que l’organització 
es faci conjuntament amb 
els i les joves. En aquest 

sentit, s’ha aconseguit 
una regularitat en donar 
continuïtat en la participació 
d’assistents amb una 
actuació inicial en la següent 
edició i també a través 
d’agafar dades de contacte 
per tenir un contacte 
personal i motivar a tornar. 
En aquests casos, sovint 
els participants donen un 
cop de mà en el muntatge 
i sempre en la difusió 
prèvia. Això s’ha aconseguit 
principalment amb el Micro 
obert de rap de manera 
regular. No obstant, amb el 
Micro general també s’han 
organitzat dues jam sessions 
amb la coorganització d’una 
de les bandes que assaja 
als bucs d’assaig; una sense 

Dues imatges d’artistes i públic en una de les edicions del micro obert de rap a l’espai de trobada de La Fontana. 
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èxit i una altra amb força 
assistència. Es va aconseguir 
superar el fracàs inicial però 
no s’ha assolit regularitat.

Al llarg del 2017 s’ha 
procurat realitzar una 
edició mensual de Micro 
obert alternant el que 
acull propostes artístiques 
diverses i el que és 
específicament de rap pel 
fet de ser una disciplina 
amb molta demanda per 
part de les persones joves. 
Aquesta regularitat s’ha 
complert i s’ha establert, 
en general, els tercer 
divendres de cada mes. 

No obstant, alguns mesos 
no s’ha celebrat cap 
Micro obert per motius 
d’equilibri amb la resta 
de la programació pròpia 
de l’equipament. Al llarg 
de l’any s’ha detectat una 
disminució de participació 
en el Micro obert general i 
un constant creixement en 
el de rap. Per aquest motiu 
es va decidir apostar per fer 
dues edicions trimestrals de 
rap i una de micro general 
així com reformular aquest 
segon format de cara al 
2018.

Al llarg del 2017 s’han 
realitzat un total de 10 

edicions, dues de les quals 
es van anul·lar per manca 
d’assistència:

• El mes de gener un 
general amb uns 10 
participants i 20 persones 
de públic.

• El mes de febrer un 
de rap amb dinamització 
d’una rapera feminista amb 
uns 10 participants i 20 
persones de públic. Aquesta 
sessió tenia com a objectiu 
treballar els discursos 
masclistes en les rimes de 
rap.

• El mes de març un de 
general amb jam session 

que no va tenir assistència 
i un de rap amb 10 
participants i 20 persones 
de públic.

• El mes d’abril un de 
general a l’Auditori amb 
posterior jam session amb 
uns 20 participants i unes 
40 persones de públic.

• El mes de maig un de rap 
amb uns 20 artistes i 50 
persones de públic.

• El mes de juny no es va 
fer Micro obert per tal de 
prioritzar altres activitats de 
programació pròpia.

• El mes de juliol es va 
fer una edició especial 

Un dels èxits del micro obert de rap és aconseguir sinergies que 
permetin portar alguns dels artistes a actuar a l’auditori en els 
concerts de La Fontana. En aquest cas, Lírica de Trobadors. 



del Micro obert de rap 
a la plaça dins el conjunt 
d’activitats organitzades 
sota el nom “La Fontana 
a la fresca”. Hi van actuar 
uns 15 participants i hi van 
haver unes 40 persones de 
públic.

• El mes de setembre un 
de rap amb 22 participants i 
unes 50 persones de públic.

• El mes d’octubre un de 
general que es va anul·lar 
per baixa assistència. Hi 
havia un inscrit i després 
van venir dues persones 
participants el mateix dia.

• El mes de novembre 
un de rap amb uns 15 
participants i unes 20 
persones de públic.

• El mes de desembre no 
es va fer Micro obert per tal 
de prioritzar altres activitats 
de programació pròpia.

En l’àmbit de la difusió i 
comunicació d’aquestes 
activitats s’ha aconseguit 
comptar més amb la 
col·laboració dels propis 
artistes involucrats, 
sobretot en el Micro obert 
de rap. Dirigir de manera 
més específica la difusió 
per part de La Fontana a 
col·lectius interessats no ha 

estat un objectiu complert 
que procurarem acotar de 
cara el 2018 en funció de 
la redefinició que tingui el 
format del Micro obert.

El resum de les xifres del 
Micro obert és el següent: 

• Nombre de Micro obert 
organitzats: 10 (2 es van 
haver d’anul·lar)

• Nombre d’artistes 
participants: 113

• Nombre de públic 
assistent: 243

Acció: Fontana Lúdica 

Descripció de l’acció: 
Esdevenir un espai 
de referència per a la 
realització d’activitats 
vinculades a la cultura 
dispersa.

Objectius específics:        
• Dinamitzar trobades i 
espais d’intercanvi de jocs 
de taula, rol i videojocs.

• Fomentar la utilització 
dels jocs de taula de té 
l’equipament.

• Acollir propostes 

4.1.5. Fontana 
Lúdica 

d’entitats i col·lectius que 
desenvolupen activitats i 
projectes entorn aquesta 
temàtica.

• Realitzar una jornada 
d’activitats vinculada a la 
cultura dispersa.

• Establir una periodicitat 
regular dels Micro obert.

• Ampliar la difusió de 
convocatòria de Micro 
obert a col·lectius artístics 
de diferents tipologies 
susceptibles d’estar 
interessats.

Durant el 2017 s’han 
realitzat diferents activitats 
relacionades amb aquest 
àmbit. La que ha tingut 
més continuïtat ha estat els 
Fontana Royale. Torneigs 
de petit format del joc 
de mòbil i tauleta Clash 
Royale (Supercell Oy). 
Durant el 2017 s’han acollit 
vuit torneigs en total. 
també s’han programat 4 
torneigs de Mario Kart i 
6 partides esporàdiques 
de jocs de taula, que no 
han tingut gaire èxit.

Emmarcat en els Fontana 
Fridays s’han programat 
partides del joc de taula La 
resistencia, que no va tenir 
assistents. Es van fer uns 
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cartells per a promocionar-
los, i algun dia s’han deixat 
sobre les taules de l’Espai 
de trobada per tal d’incitar 
a fer-ne ús. Els usos més 
habituals són esporàdics 
per part d’usuaris que 
venen i agafen els jocs per 
iniciativa pròpia. Els jocs 
més utilitzats són: Catan, 
Not alone i el parxís.

Les associacions Smash 
Bros Cat i Smash Bros 
Spain han organitzat tres 
torneigs de Super Smash 
Bros a l’equipament. Les 
tres trobades van comptar 
amb molta assistència, 
omplint la sala d’actes 
durant tot un dia.

També s’ha acollit el 
grup de rol Crónicas 
Nocturnas, que ha tirat 
endavant una partida de 
rol en viu del joc Vampiro 
la mascarada, durant 6 nits 
de dissabte, amb uns 20 
participants a cada sessió.

Durant aquest any també 
s’ha creat l’Escape room 
de La Fontana a la 
sala polivalent. Aquest 
escape room té com a 
objectiu donar a conèixer 
els recursos que té 
l’equipament destinats al 

A dalt, dos joves juguen a jocs de taula en una de les trobades organitzades. Al 
centre, el segon torneig de Clash Royale amb l’espai de trobada ple a vessar. A 
sota, un altre grup juga a cartes al terra. 



públic més jove. Aquesta 
línia de treball ha tingut 
molt bona rebuda per part 
dels i les usuàries e La 
Fontana i s’han programat 
al llarg de l’any més de 12 
sessions de escape room 
i hi ha passat més de 200 
persones.

La Fontana va organitzar 
conjuntament amb el 
Grup de Treball Cultura 
Dispersa i Oci Alternatiu 
del Consell de la Joventut 
Barcelona dues edicions 
de Fontana by night: una 

trobada nocturna d’oci 
alternatiu protagonitzada 
per les associacions juvenils 
d’aquest tipus de Barcelona. 

Aquestes entitats s’han 
unit per organitzar unes 
jornades on es troben 
jocs de tots el nivells: 
tant per principiants com 
per a professionals. A la 
Fontana by night el públic 
assistent pot aprendre a 
jugar a nous jocs de taula 
o videojocs, iniciar-se en el 
món del rol o mostrar tot 
el coneixement en aquestes 

matèries. Aquest 2017 
hem acollit dues edicions i 
el resultat ha estat positiu. 
En l’organització de les 
jornades hi van participar 
6 entitats juvenils i hi van 
assistir unes 350 persones 
de públic.

El resum de xifres d’aquest 
projecte és el següent: 

• Nombre d’activitats 
organitzades: 29

• Participants: 880

El cartell de La Fontana by Night al qual  
vam participar en la organització amb 
les diferents entitats del Grup de Treball 
de Cultura Dispersa del CJB. 
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4.1.6. Atenció al 
Públic

Acció: Tramesa

Descripció de l’acció: 
Actualització de la tramesa i 
replantejament.

Objectius específics:        
• Posar-nos en contacte 
amb els espais receptors 
de la tramesa i actualitzar-
la en funció de les seves 
necessitats. 

Amb l’objectiu de reduir 
el nombre de paper que 
genera l’equipament i 
actualitzar la base de 
dades d’enviaments de la 
tramesa de l’equipament, 
es va enviar un correu 
electrònic als receptors de 
la tramesa demanant-los si 
tenien interès en continuar 
rebent la nostra informació 
en format paper, i en cas 
afirmatiu, quina quantitat de 
fulletons necessitaven. 

En funció de la seva 
resposta es va modificar 
el llistat de tramesa, es 
va reduir el número de 
fulletons a cada sobre i 
això ha permès ajustar la 
comanda de fulletons a 
impremta.

Acció: Atenció al 
públic 

Descripció de l’acció: 
Millorar els processos 
d’atenció al públic.

Objectius específics:        
• Reorganitzar cartelleres 
i expositors de l’Espai de 
trobada i d’entrada de 
l’equipament.

• Oferir informació 
actualitzada i de qualitat 
als usuaris i usaries de 
l’equipament.

• Repensar quina 
informació oferim a l’Espai 
de trobada i tenim a les 
prestatgeries.

S’han reorganitzat els 
dos expositors que hi 
ha a l’Espai de trobada. 
El primer s’ha destinat 
a informacions d’interès 
juvenil i el segon s’ha 
dedicat a la programació 
d’altres equipaments 
municipals i a programació 
cultural de la ciutat.

En aquest sentit, s’ha fet un 
treball per reduir el nombre 
de fulletons informatius que 
rebem d’altres equipaments 
i serveis de la ciutat de 
Barcelona amb l’objectiu, 
com en l’anterior punt, 

de reduir el nombre de 
productes en paper que 
rebem i no utilitzem: s’ha 
fet un recull de tots els 
fulletons, postals i llibrets 
en paper que rebem, 
s’ha identificat quins no 
ens interessa rebre’ls i 
s’ha enviat un correu als 
emissors demanant que 
no ens ho tornin a enviar. 
D’altra banda, els que 
s’ha identificat que sí que 
interessa rebre’ls, s’ha fet 
un treball de recompte 
del nombre d’exemplars 
necessaris i s’ha demanat 
també als emissors que no 
ens enviïn més productes 
del compte.

S’ha creat un document pas 
a pas per ajudar a classificar 
la informació que ens arriba 
i fer el seguiment dels 
espais i serveis que se’ls ha 
demanat que no tornin a 
enviar la informació.

es va modificar el llistat 
de tramesa, es va reduir 
el número de fulletons a 
cada sobre i això ha permès 
ajustar la comanda de 
fulletons a impremta.



4.1. Tallers

4.2.1. Gestió dels 
tallers

Acció: Realització dels 
tallers 

Descripció de l’acció: 
Propiciar que els tallers els 
duguin a terme entitats i 
associacions, a poder ser 
entitats del Districte de 
Gràcia.

Objectius específics:        
• Fomentar que les 
entitats i associacions que 
participen de l’equipament 
duguin a terme els cursos i 
tallers.

• Promocionar 
l’associacionisme.

• Donar oportunitats a les 
entitats i associacions per 
generar recursos propis.

Acció: Contingut dels 
tallers

Descripció de l’acció: 
Redefinir com volem 
que siguin els tallers de 
l’equipament i a que donin 
resposta.

Objectius específics:        
• Establir uns criteris de 
programació del tallers 
oferts per l’equipament.

• Garantir la programació 
de tallers per a tots els 
tipus de públic.

• Oferir una programació 
de tallers que fomenti la 
participació tant de nois, 
noies o altres.

S’ha aconseguit:

• Mantenir els tallers que 
ja estan consolidats i que 
funcionen correctament.

Durant l’any 2017 
s’han organitzat tres 
programacions de tallers 
trimestrals: hivern, 
primavera i tardor i 2 de 
puntuals a l’estiu i a les 
vacances d’hivern.

Les línies repensades el 
2016 s’ha mantingut pel 
2017 intentant poder-
les desenvolupar al 
màxim, així com les 
dinàmiques establertes de 
funcionament dels tallers 
vers l’equipament.

• Programar tallers que 
fomentin el moviment 
corporal: dansa, capoeira, 
ioga, etc.

• Oferir tallers que no 
estiguin estigmatitzats en un 
o altre gènere per fomentar 
que les activitats siguin 
punt de trobada i relació 
entre nens i nenes/ homes i 
dones.

• Treballar perquè els 
talleristes responsables 
de les activitats siguin o 
estiguin vinculats a entitats 
del Districte de Gràcia.

• Inscripcions i pagament 
dels tallers a partir de la 
pàgina web de l’equipament.

Requereix seguir-hi 
treballant:

• Fomentar els tallers 
creatius: habilitats 
plàstiques, de creació 
artística, etc.

• Introduir tallers que 
responguin a les necessitats 
reals (i canviants) dels 
adolescents i joves.
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4.2.2. Tallers 
trimestrals

A continuació us detallem 
els diferents tallers 
i nombre d’inscrits 
en cadascuna de les 
programacions. 

Programació tallers 
hivern 2017 (gener-
març)

Pel primer trimestre de 
2017 vam programar 7 
tallers per adolescents (de 
12 a 17 anys), 6 tallers per 
a joves (de 18 a 29 anys) i 
5 tallers per a adolescents 
i joves (de 12 a 29 anys), 
tenint en compte que 3 
d’aquests tallers eren el 
taller de guitarra, fet en tres 
franges d’horari diferent. 
No es va aconseguir obrir 
com a grup 4 tallers de 
adolescents: fotografia, 
breakdance, estampació i 
curtmetratges.

Pel que fa al número 
d’inscripcions van ser un 
total de 148, repartides 
segons edat i gènere de la 
manera reflexada a la taula. 

El primer trimestre de 2017 
es manté amb força el taller 
de guitarra que acull un 

total de 15 participants. Els 
tallers de música són una 
prioritat a l’equipament ja 
que a banda de tenir bucs 
d’assaig, es treballa en la 
línia de potenciar la creació 
i difusió musical.

També segueixen amb força 
pel que fa a les propostes 
per adolescents els tallers 
de hip-hop i el de dibuix 
manga, que arriben al 
màxim d’inscrits. En el marc 
dels tallers d’hivern també 
es va programar un taller 
de ràdio de freqüència 
quinzenal juntament amb el 
servei Aquí t’escoltem.

Pel que fa als taller de joves 
es mantenen amb èxit 
totes les activitats que es 
proposen. Només en els 
casos del taller de teatre 
i de capoeira els grups 
resulten una mica més 
fluixos. El taller de K-pop 
es manté amb una gran 
acollida amb 19 persones 
inscrites.

Pel que fa a la diferència 
entre homes i dones a les 
inscripcions 3 de cada 4 
inscripcions són dones 
i la presència de nois es 
comptabilitza només en una 
trentena.

Hi va haver un total de 
148 persones inscrites que 
van poder participar de 
les activitats proposades a 
l’Espai Jove La Fontana el 
primer trimestre de 2017, 
dada que cal valorar molt 
positivament en el context 
que generalment aquest és 
un trimestre fluixet a nivell 
de participació.

Les valoracions són 
generalment molt positives.

Pel que fa a les valoracions 
dels tallers realitzats pels 
adolescents es detecta una 
millora en les valoracions 
respecte al «Confort 
de la sala i material del 
taller» que s’havia detectat 
notes baixes en anteriors 
valoracions, sobretot 
relacionat amb el fet que 
les taules del taller de 
dibuix manga pesen molt 
perquè siguin muntades 
pels alumnes i els miralls 
utilitzats pel taller de hip-
hop estaven en mal estat.

er aquest trimestre hem 
millorat aquestes dos 
aspectes. Cal destacar la 
renovació dels participants 
al taller de dibuix manga, 
un taller molt consolidat 
a l’equipament i que tot i 



això, acull nous participants 
i la importància que pren 
la satisfacció dels i les 
participants en els tallers.

En aquest trimestre els 
participants del taller de 
manga van fer una exposició 
col·lectiva en el marc de la 
celebració del carnestoltes 
a La Fontana ambientat en 
el cinema.

En el cas de les valoracions 
dels tallers realitzats 
pels joves les valoracions 
més baixes es recullen al 
procés d’inscripció, pel fet 
d’haver de fer el procés 
en dues parts: formulari 
on-line i posteriorment 
pagament presencial. És 
un aspecte que es treballa 
per solucionar en el futur 
per poder fer la inscripció a 

través de la pàgina web de 
La Fontana.

Pel que fa a la valoració 
dels talleristes que sempre 
havien tingut una valoració 
molt positiva en aquest 
cas el tallerista de cajón en 
recull una bastant baixeta. 
Aquest és un taller que no 
va acabar d’encaixar.
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Programació tallers 
primavera 2017 
(abril-juny)

Pel segon trimestre vam fer 
una programació seguint la 
del trimestre anterior, per 
tal d’assegurar el seguiment 
dels tallers i consolidar els 
grups. Vam programar 7 
tallers per adolescents (de 
12 a 17 anys), 7 tallers per 
a joves (de 18 a 29 anys) 
i 2 tallers per adolescents 
i joves (de 12 a 29 anys). 
Dels tallers per adolescents 
no vam poder obrir grup 
ni pel taller de teatre ni pel 
taller de ràdio, que era una 
aposta de l’equipament.

Els tallers de joves van 
sortir tots amb èxit, 
tanmateix el taller de cajón 
no es va poder obrir grup 
per no arribar al mínim 
de persones inscrites 
necessàries.

En total hi van haver 132 
persones inscrites, un 
nombre una mica més baix 
que l’anterior trimestre. 
Aquest fet va molt 
relacionat amb que al ser 
el darrer trimestre escolar 
alguns adolescents deixen 
de fer extraescolars per 
fer algun tipus d’activitat 
de reforç que els ajudi a 
aprovar el curs.

A dalt, un noi dibuixa al taller de manga. 
Al centre, un moment del taller de ràdio 
de l’estiu. A sota, un dels grups del taller 
de Hip-Hop al Rough Diamonds. 
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Per edats i gènere els 
participants van inscriure’s 
de la manera reflexada a la 
taula. 

El segon trimestre del 
2017 baixen relativament 
les inscripcions al taller 
de guitarra i al taller de 
breakdance, tot i que 
n’obrim el grup, només es 
registren 4 inscripcions. 
Els tallers per a joves es 
mantenen alts de participació 
tot i que una mica menor en 
relació al trimestre anterior. 
Les valoracions dels tallers 
per part dels adolescents 
participants són les 
reflexades a la segona taula. 

Destaquen totes la 
valoracions, que són molt 
altes en tots es aspectes. Les 
valoracions dels tallers per 
part dels joves també són 
molt bones, com es veu a la 
tercera taula. 

Durant el segon trimestre 
de 2017 hi va haver un 
esdeveniment important 
amb la participació del 
taller de hip-hop al festival 
Rough Diamond (Veure 
punt 4.4.2Dinamització 
territorial).



Programació tallers 
tardor 2017 (octubre-
desembre)

Amb l’inici del curs escolar 
vam intentar reformular 
la programació dels tallers 
recollint demandes i 
iniciatives dels adolescents i 
joves mitjançant la dinàmica 
«Tens una idea brillant». 
L’activitat va consistir en 
dedicar l’espai de la paret 
més visible a l’entrada de 
l’equipament, per convertir-
la en un panell on tothom 
que vulgues pogués deixar 
per escrit l’activitat o 
proposta de formació o 
cultural que li agradaria que 
programéssim a La Fontana. 
La dinàmica va tenir una 
acollida relativa però va ser 
valorada molt positivament 
per ser la primera vegada 
en dur-la a terme en aquest 
format.

La programació dels 
tallers de tardor 2017 
van incorporar dos tallers 
relacionats amb el servei 
Aquí t’escoltem (d’ara 
en endavant ATE). Un, 
liderat per ATE anomenat 
«entre noies» i l’altre 
liderat conjuntament amb 
l’equip de dinamització, 
el taller de ràdio, després 

de l’èxit de programar-
lo com a taller intensiu a 
l’estiu. També vam oferir 
el taller de robòtica amb 
lego que va tenir molt bona 
acollida durant les activitats 
d’estiu, tanmateix pel taller 
trimestral, no vam poder 
obrir grup per manca de 
persones inscrites.

La resta van segur la línia 
de la programació dels 
trimestres anteriors. Pel 
que fa a l’oferta musical 
vam perdre el taller de 
cajón i vam reformular el 
taller de teatre a “taller de 
teatre de l’oprimit”. Pel que 
fa als tallers de joves, totes 
les activitats estan molt 
consolidades i els grups 
s’omplen amb èxit i per 
tant, és més fàcil començar 
a vincular les activitats 
amb entitats juvenils del 
Districte.

Les demandes a les 
diferents activitats van tenir 
un total de 135 inscripcions 
repartides per edats i 
gèneres de la manera 
reflexada a la taula. 

Per una banda, apreciem 
una continuïtat en el 
número de persones 
inscrites respecte l’anterior 
trimestre. També seguim 

amb la proporció pel que 
fa a persones apuntades 
segons la seva identitat de 
gènere: 104 noies respecte 
31 nois.

Per altra banda, si que 
veiem un augment de la 
participació d’adolescents 
que s’apunten i venen als 
diferents tallers, fet que 
mostra cada cop més la 
consolidació de l’oferta 
per a persones de 12 a 17 
anys. Algunes d’aquestes 
persones també venen quan 
fem activitats puntuals, 
cosa que mostra d’una 
major vinculació amb 
l’equipament.

Les valoracions dels tallers 
per a adolescents són molt 
positives i l’atmosfera que 
es genera als espais de taller 
propicia la relació entre els 
i les participants.

El taller de radio ha tingut 
bona acollida i continuïtat 
per part del grup i es 
va decidir seguir-lo al 
trimestre següent obrint la 
porta a que noves persones 
s’hi puguin sumar.

El taller de dibuix manga 
va fer a una exposició 
col·lectiva en motiu del 
dia de la infància (20 de 



novembre), que es va 
inaugurar el dijous 23 de 
novembre.

Les valoracions per part de 
les participants mostren un 
nivell alt de satisfacció en 
tots els aspectes, destacant 
especialment la valoració 
cap al contingut i les 
talleristes.

En el cas concret de dansa 
contemporània, decidim no 
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seguir amb el taller ja que 
a les últimes sessions no 
van venir la majoria de les 
participants.

Alguns comentaris inclosos 
en les valoracions ens 
indiquen la necessitat 
de seguir treballant per 
millorar alguns aspectes 
de confort de les sales pel 
que fa als tallers que es 
treballa amb el moviment i 

el cos. Tenen a veure amb 
el tipus de terres, miralls, 
intimitat de l’espai, neteja o 
temperatura de la sala.

Hem millorat el procés 
d’inscripció que s’ha fet a 
través de la pàgina web i 
la valoració ha estat molt 
positiva, ja que, facilita i 
agilitza a tots els nivells 
l’accés als tallers.
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Acció: Tallers de 
caràcter puntual

Descripció de l’acció: 
Consolidar una proposta de 
tallers de caràcter puntual 
al llarg de l’any.

Objectius específics:        
• Donar a conèixer els 
tallers trimestrals que es 
duen a terme a La Fontana.

• Diversificar l’oferta de 
tallers.

• Arribar a nous usuaris/es.

• Donar resposta a 
demandes de tallers.

• Provar la viabilitat de 
nous tallers en relació a 
les necessitats tècniques i 
interès dels usuaris/es.

Programació tallers 
de vacances d’hivern 
2016-2017

En aquesta ocasió es va 
optar per programar 
2 tallers de 3 dies per 
adolescents, un de 
curtmetratges amb 
l’associació Càmeres 

4.2.3. Tallers 
puntuals 2017

i acció i l’altre de 
estampació. Els dos van 
tenir molt èxit d’inscrits. 
Per a joves vam oferir 
3 tallers puntuals: de 
capoeira, castells i swing; 
dels quals només es va 
poder dur a terme el de 
capoeira.

També es van programar 
activitats puntuals a les 
tardes dels dies de vacances 
d’hivern que van tenir 
seguiment en algunes 
ocasions.

Programació tallers 
d’estiu (juliol 2017)

Pel mes de juny-juliol es 
van programar 4 tallers 
però finalment només en 
van sortir 3, un per cada 
setmana del mes de juliol: 
dibuix còmic, robòtica 
amb lego i breakdance. 
Els tallers de les vacances 
d’estiu són tallers intensius 
de 4 dies a la setmana 
durant dues hores. Aquest 
format va molt bé perquè 
els participants es poden 
inscriure per setmanes.

Als tallers s’hi van apuntar 
29 joves repartits molt 
equitativament entre nois i 
noies com es veu a la taula. 

Vam programar per 
primera vegada el taller 
de robòtica amb lego i va 
ser un gran èxit en tots els 
sentits, tant d’inscripcions, 
d’aprenentatge i com de 
valoració per part dels i les 
participants. En aquesta 
ocasió vam transformar el 
taller de dibuix manga per 
un taller de dibuix còmic i 
també va tenir molt bona 
collida.

Pel que fa a les valoracions 
dels tallers van resultar 
molt satisfactòries per els i 
les participants i així ho vam 
recollir a les valoracions.

Després de l’èxit del 
taller de robòtica el vam 
programar per la tardor del 
2017 però no va obtenir 
suficients inscripcions 
com per obrir un grup. 
Cal remarcar que hi ha un 
aspecte important que fa 
que els tallers de l’estiu 
siguin exitosos, que és 
la necessitat dels pares i 
mares de tenir “ocupats” 
els adolescents en un 
període que ja han acaba 
l’escola, però els seus 
progenitors segueixen fent 
horari laboral normal.



4.2.4. Autogestió, 
grups oberts de 

tallers 

Acció: Grups oberts 
de tallers

Descripció de l’acció: 
Oferir espais oberts de 
creació i autònoms.

Objectius específics:        
• Fomentar la creació de 
grups oberts de tallers.

• Incentivar l’autogestió 
d’activitats obertes pels i 
les joves.

• Donar continuïtat als 
tallers que es realitzen a 
l’equipament.

• Generar un sentiment 
de pertinença envers 
l’equipament i les activitats 
que s’hi realitzen.

Acció: Autogestió dels 
tallers

Descripció de l’acció: 
Treballar la sortida de 
grups consolidats perquè 
esdevinguin autogestionats.

Objectius específics:        
• Incentivar l’autogestió 
dels i les joves.

• Dotar d’eines als i 

les joves per a la seva 
organització.

El plantejament d’aquesta 
línia es dirigeix a donar 
impuls i suport a grups 
d’adolescents i joves que 
practiquin algun taller 
regularment i es vulguin 
autogestionar com a 
col·lectiu, entenent el 
nostre rol com a figura 
de suport i impuls des de 
l’equipament.

Al llarg d’aquest 2017 
no hi ha hagut cap grup 
d’aquestes característiques 
en els tallers trimestrals.

Valorem redefinir la línia de 
treball cap a acollir grups 
que comparteixin aficions o 
temes d’interès. D’aquesta 
manera podem obrir el 
paraigües també al suport 
de la creació.

Acció: Mostra de 
tallers / portes 
obertes

Descripció de l’acció: 
Realitzar una mostra de 
tallers al final de cada 
trimestre i / o realització 

d’una jornada de portes 
obertes.

Objectius específics:        
• Fomentar la coneixença 
dels usuaris/es dels tallers.

• Potenciar la relació entre 
tallers / usuaris / talleristes 
per tal de fomentar 
l’intercanvi.

• Donar a conèixer 
l’equipament i les activitats 
que s’hi realitzen.

• Recollir interessos i 
necessitats de nous tallers i 
activitats.

• Generar un sentiment 
de pertinença envers 
l’equipament i les activitats 
que s’hi realitzen.

Al final del primer trimestre 
2017, el 4 d’abril, vam 
presentar una mostra del 
treball del grup de teatre 
adolescent del taller 
desenvolupat de gener a 
març.

L’activitat es va 
desenvolupar a la sala 
d’actes de l’equipament 
i va comptar amb una 
assistència d’unes 20 
persones. Va consistir en 
la mostra de teatre i un 
piscolabis per compartir 
i reflexionar sobre 

4.2.5. Mostra de 
tallers
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l’experiència després de 
l’actuació.

Els i les participants van 
ocupar l’espai escènic i van 
comptar amb la presència 
d’amics i familiars que els 
van acompanyar.

Valorem positivament 
l’impacte en els i les 
adolescents que té el fet 
de pujar a l’escenari i el 
reconeixement que suposa 
per a ells i elles.

4.2.6. Rough 
Diamonds

El projecte Rough 
Diamonds és un espai 
d’exhibició i una plataforma 
de promoció per als 
adolescents de la ciutat 
que ballen dansa Hip 
Hop. Aquest projecte té 
presència a diferents espais 
de la ciutat. El projecte va 
néixer amb la voluntat de 
que els i les adolescents que 
participen en els diferents 
tallers de dansa Hip Hop 
dels diferents casals i 
espais joves de Barcelona 
puguin demostrar la feina 
realitzada.

És un esdeveniment 
des d’on treballem la 

socialització a partir de 
la dansa des de la no 
competitivitat. Es van 
premiar 3 categories:

• Més flow: premiat 
amb dues masterclass a 
equipaments juvenils i un 
visionat amb Filmin.

• Una millor tècnica i 
coordinació: premiat amb 
una entrada al Festival Hop 
i un visionat amb Filmin.

• Un destacable missatge 
i demostrada originalitat: 
premiat amb una sessió de 
fotos (gràcies a l’Espai de 

fotografia Francesc Català-
Roca) i un visionat amb 
Filmin.

La Fontana ha format part 
del grup organitzador des 
de l’inici i també hi ha 
participant amb els grups 
del taller de hip-hop de 
l’equipament. El 2017 el 
festival es va dur a terme 
el 21 de maig al Parc de 
la Barceloneta. Hi van 
participar més de 20 grups 
i van gaudir de l’exhibició 
més de 500 persones de 
públic.

Una imatge de l’speaker del Rough Diamonds i de la tallerista de Hip-Hop del 
taller que es fa a La Fontana. 



Acció: Programació 
Calendari singular

Descripció de l’acció: 
Commemorar els dies del 
calendari de dies mundials 
i altres dates assenyalades 
destacables d’una manera 
crítica, transformadora 
i des del jovent a través 
d’activitats de diferents 
tipologies i formats.

Objectius específics:        
• Commemorar un mínim 
de 15 dates a llarg de l’any.

• Oferir un format 
d’activitats divers per tal 
d’oferir un programa variat 
i arribar a diferents perfils.

• Vincular les dates amb 
altres activitats i iniciatives 
organitzades des dels 
altres àmbits i serveis de 
l’equipament: CJB, CRAJ, PIJ 
Gràcia, ATE i Punt JIP o tots 
conjuntament.

• Augmentar la participació 
d’entitats i col·lectius i de 
joves en la organització de 
les activitats.

• Tenir presents a les 
persones i col·lectius que 

4.1. Calendari 
Singular

passen per La Fontana i a 
d’altres d’aquest perfil quan 
encaixin amb les activitats 
programades.

Durant aquest any 2017 
hem aconseguit donar 
rodatge a aquest projecte i 
incloure-hi una gran varietat 
de formats, propostes, 
col·lectius i artistes. 
Tanmateix, també ha estat 
un any de valorar un nou 
tomb en el format del 
projecte: apostarem per fer 
menys dates en número i 
ampliar-ne les activitats per 
tal que el format de cicles 
d’activitats al voltant d’un 
tema i una data esdevingui 
principal.

Al llarg del 2017 s’han 
celebrat un total de 15 
dates amb un total de 34 
activitats organitzades de la 
següent manera:

• Al voltant del 
nadal (gener): 
#ComVullViureElNadal?: 
per mostrar maneres 
de viure’l alternatives al 
consumisme es va fer 
un concurs a les xarxes 

socials sota l’etiqueta 
#ComVullViureElNadal? 
amb una inscripció als 
tallers d’hivern de La 
Fontana com a premi. Hi 
van participar 10 persones.

• Dia Mundial per la 
Justícia Social (20 de 
febrer) s’hi van incloure 
dues activitats:

 - Porta oberta / Frontera 
tancada: Exposició del 
col·lectiu Open Cultural 
Center sobre el camp de 
refugiades de Cherso, 
Grècia. Es va fer una 
inauguració amb unes 70 
assistents.

 - Concert: per recollir 
fons per a projectes que 
acompanyen persones 
refugiades a Doniz, 
Kurdistan Iraquià, organitzat 
per Caracola i 5 entitats del 
Districte de Gràcia. Hi van 
assistir unes 350 persones.

• Dia Mundial de la 
Llengua Materna (21 
de febrer): Són bojos, 
aquests catalans?: Es va 
fer un passi a l’Espai de 
trobada del documental 



Activitats pròpies i dinamització

amb presència del director 
i posterior col·loqui i 
assistència d’unes 20 
persones.

• Dia de les dones (8 de 
març) es van coordinar un 
seguit d’activitats:

 - Memes feministes: 
exposició participativa a 
través de les xarxes socials 
coordinada pel PIJ Gràcia 
per trencar estereotips 
del feminisme i reivindicar 
els plantejaments 
transformadors a 
l’heteropatriarcat. Totes 
les propostes rebudes es 
van exhibir a les parets de 
l’equipament.

 - Homenatge a les 
dones (Bélen Herrera): 
Exposició de diferents 
il·lustracions al voltant de 
les dones de l’autora que 
és una jove habitual de 
l’equipament.

 - Instinta (Alba Eguna): 
Exposició d’il·lustracions i 
textos del llibre de poemes 
il·lustrats al voltant de la 
dona de la jove autora.

A dalt, l’exposició de 
MEMES feministes penjada 
a una de les parets de la 
planta baixa. Al centre, 
tres de les diferents obres 
plàstiques que va exhibir 
Belén Herrera. A sota, la 
compantia Las Bravas Teatre 
durant el col·loqui posterior 
a la funció a l’auditori de La 
Fontana. 



 - Soñando con 
mariposas: Obra teatral 
de la jove companyia Las 
Bravas Teatre al voltant 
dels simbolismes de 
l’heteropatriarcat i la lluita 
feminista. Hi van assistir 
unes 180 persones.

• Dia Mundial de la 
Poesia (21 de març): 
Canciones Muerta; tribut 
a Patricia Heras: Els artistes 
Gemma Sainz i Francesc 
Rodríguez van presentar 
el seu treball de cançons 
i poemes musicats de 
l’autora. Hi van assistí unes 
50 persones.

• Dia de Sant Jordi (23 
d’abril):

 - Exposició dels textos 
dels jocs florals d’ESO i 
batxillerat del Districte 
de Gràcia dels darrers dos 
anys.

 - Participació a l’intercanvi 
de llibres Sant Jordi 
més sostenible amb 
altres agents educatius del 
Districte a la Plaça de la 
Vila.

• Dia de la convivència 
en Pau (16 de maig): 
presentació de l’informe 
sobre Educació per la 
pau als llibres de text a 

càrrec de l’ICIP.

• Dia Mundial de les 
Persones Refugiades (20 
de juny):

Es va coordinar un 
extens i variat programa 
d’activitats al llarg de tot el 
mes. Aquest és l’exemple 
paradigmàtic del camí a 
seguir en la idea de cicles 
d’activitats de cara al futur:

 - Els innocents de 
les guerres: cinefòrum 
organitzat pels i les joves 
del Centre Obert Adsis 
del Carmel amb posterior 
dinamització i presència per 
videoconferència d’un jove 
refugiat a Grècia. Hi van 
assistir unes 10 persones.

 - Què li diries a Europa? 
+ Salvant vides al 
Mediterrani: Lectura 
dramatitzada de cartes 
escrites per persones 
refugiades a Grècia a càrrec 
del col·lectiu Where is 
The Life? I xerrada d’en 
Bernat Buj, patró de vaixell 
i voluntari amb Proactiva 
Open Arms. Hi van assistir 
unes 40 persones.

 - Nacido en Síria: 
Cinefòrum del documental 
coordinat pel col·lectiu 
VIO. Hi van assistir unes 60 

persones.

 - Engrunes: Obra teatral 
de la companyia Rumb 
Teatre al voltant del clàssic 
de Hansel i Gretel i la 
situació actual de milers 
de persones desplaçades. 
Hi van assistir unes 20 
persones.

 - Teatre de guerra, exili 
i auxili: Representació 
de tres peces de teatre 
breu de creació a càrrec 
d’artistes i companyies 
joves. Hi van assistir unes 
20 persones.

 - Peus descalços sota 
la lluna: Doble funció de 
l’adaptació d’aquesta obra 
teatral sobre les fosses 
comunes a càrrec de la 
companyia resident a La 
Fontana Nòmades – Teatre 
Crític de Gràcia. En total 
hi van assistir unes 200 
persones.

 - Concert: Organitzat 
pels col·lectius Fugim de 
les Fronteres i l’Assemblea 
de l’Institut Menéndez i 
Pelayo i l’actuació de PD 
Xispas, Ernest Bombí, 
Sonats A Part i Mashroom 
amb parlaments de les 
organitzacions i Meera, 
jove siriana refugiada a 
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Barcelona i estudiant de 
l’Institut Menéndez i Pelayo. 
Hi van assistir unes 70 
persones.

 - Fugim de les Fronteres: 
Exposició de fotografies 
de camps de refugiades a 
Grècia del fotògraf Guillem 
Trius organitzada pel 
col·lectiu del mateix nom.

 - Veus desplaçades: 
Exposició fotogràfica, 
de materials i textos del 
projecte Where is The 
Life? al camp de Lagkadikia, 
Grècia.

• Dia Mundial del 
Turisme (27 de 
setembre):

 - #PetjadesDelTurisme: 
Convocatòria i concurs a 
través de les xarxes socials 
per reflectir les petjades 
positives i negatives del 
turisme. El premi era una 
càmera instantània i totes 
les fotografies van esdevenir 
part d’una exposició 
col·lectiva a les parets de 
l’equipament. Hi van haver 
unes 50 fotografies. Vam 
comptar amb l’Independent 
de Gràcia i l’assessora de 
mobilitat internacional de la 
Xarxa PIJ com a membres 

Una escena de 
l’obra Engrunes de 
la Cia. RumbTeatre 
que es va presentar 
en el marc del 
cicle Juny amb 
les Persones 
Refugiades. 

Una de les fotografies de Guillem Trius exhibides a l’exposició Fugim de les 
Fronteres del col·lectiu del mateix nom al cicle Juny amb les Persones Refugiades. 

L’exposició penjada a la paret de la planta zero fruït de les #PetjadesDelTurisme. 



del jurat.

 - Viatja pel món: Xerrada 
de Yuri Bellini, un jove 
viatger gracienc que va 
explicar alguns dels seus 
viatges i consells per a 
moure’s arreu del món. 
Hi van assistir unes 20 
persones.

• Castanyada (1 de 
novembre): Es va fer 
un concert amb grups 
dels bucs d’assaig i altres 
joves amb vinculació a 
l’equipament. Hi van actuar 
El Ventilador, The Sastres 
Band i Lírica de Trobadors. 
Hi van assistir unes 350 
persones.

• Dia Mundial Contra 
la Violència Contra les 
Dones (25 de novembre):

 - El Cos: Exposició del 
Col·lectiu Minerva (Dones 
Creadores de Gràcia) amb 
diferents peces al voltant 
del cos de la dona.

 - Violències en còmic: 
Exposició de vinyetes 
antimasclistes a càrrec de 
l’Aquí t’escoltem de La 
Fontana.

 - #NiMitja: Exposició 
de les il·lustracions de la 
campanya a càrrec del PIJ 

Gràcia.

 - Jo no sóc masclista, o 
sí?: Presentació del díptic 
del grup de treball de 
feminismes del CJB.

 - Bellesa, bellesa. Un 
cabaret deformat: Obra 
teatral de la jove companyia 
Fàc-of que parla de manera 
satírica de les diferents 
formes de violència al 
voltant del cos i del gènere 
en forma de cabaret. Hi van 
assistir unes 130 persones.

• Dia Mundial dels 
Drets Humans (10 de 
desembre) i Dia Mundial 
de les Persones Migrades 
(18 de desembre):

 - Itineràncies visibles: 
Exposició fruit de la 
investigació d’un grup de 
4t d’ESO de Sant Andreu 
dinamitzat pel col·lectiu 
d’educomunicació El 
Parlante sobre persones 
migrades residents a 
Barcelona.

 - Al aman: Barcelona-
Beirut: Passi del 
documental de la jove 
productora Fractal 7 amb 
l’Associació Catalana per 
la Pau sobre dues dones, 
joves i refugiades. Una de 
les escenes del documental 

succeïa a La Fontana en el 
concert celebrat el juny 
anterior. Hi van assistir unes 
25 persones.

 - Concert: Organitzat pel 
col·lectiu Barcelona Human 
Aid per recollir fons pel 
seu projecte a Grècia amb 
l’actuació de 4 bandes. 
Hi van assistir unes 200 
persones.

• Nadal:

 - El Pessebre Nòmada: 
Pessebre vivent crític i 
humorístic a la plaça de 
darrera La Fontana a càrrec 
de la companyia Nòmades-
Teatre Crític de Gràcia, 
resident a l’equipament. 
Es van fer tres passis amb 
un total de 120 persones 
aproximadament.

 - Quin regal tens la sort 
de desitjar?: Decoració 
del vestíbul de la planta 
zero amb dos arbres que 
plantegen les diferències de 
desitjos consumistes envers 
els desitjos de justícia social.

En relació al tipus 
d’activitats, tal i com es 
pot extreure de la llista 
anterior, hem programat: 
exposicions (13), concerts 
(4), xerrades i cinefòrums 
(8), concursos participatius 
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a xarxes socials (3), 
teatre (7), altres activitats 
participatives (1). En 
aquest sentit, la pluralitat 
de formats s’ha assolit i 
s’ha arribat a públic de 
la franja adolescent, jove 
i també públic general. 
Com a eina per millorar 
la quantitat d’activitats 
de la franja adolescent 
i la seva participació, la 
persona que coordina la 
dinamització adolescent 
també programarà activitats 
al voltant de les dates 
assenyalades a partir del 
2018.

Les dates i les activitats 
es coordinen des d’aquest 
projecte i compten també 
amb les iniciatives de 
la resta de serveis de 
l’equipament. Per a assolir 
aquesta coordinació, les 
dates es traspassen en 
reunions amb aquests 
serveis i també aquests 
informen d’iniciatives 
que tinguin pensades que 
poden encaixar-hi. Aquesta 
coordinació s’ha consolidat 
aquest any i el projecte 
ja està present en el 
l’imaginari de tothom. Així 
doncs, del total d’activitats 
realitzades, 8 han estat 
conjuntes amb altres 

A dalt, una 
escena de 
l’obra Bellesa, 
Bellesa pel 
cicle Contra 
la Violència 
Contra les 
dones. 

Al centre, la 
decoració de 
la planta zero 
en motiu de 
Nadal i amb 
visió crítica. 

A sota, el 
col·loqui 
posterior a 
l’exhibició del 
curtmetratge 
documental 
Al-Aman dins 
les activitats 
del mes de 
desembre. 



serveis. Principalment, 
és el PIJ Gràcia el que 
encaixa més amb la idea del 
projecte.

Un dels eixos a treballar 
en aquest projecte és la 
participació d’entitats i 
col·lectius juvenils tant 
a l’hora de fer propostes 
des de l’equipament com 
a l’hora de ser receptius 
i facilitar l’execució dels 
projectes que proposen 
els col·lectius. Enguany, 
podem constatar que totes 
dues direccions han estat 
presents en gran proporció. 
En qualsevol cas, la línia 
entre les dues sovint no 
és estricta perquè la tasca 
de dinamització estableix 
llaços entre els diferents 
projectes, persones i 
col·lectius d’una manera tan 
quotidiana que l’origen de 
vegades no és clarament ni 
l’un ni l’altre. 

Numèricament, podem 
comptabilitzar que hem 
comptat amb 8 col·lectius 
juvenils o joves individuals 
de Gràcia, 12 col·lectius 
juvenils o joves individuals, 
3 col·lectius no juvenils de 
Gràcia i 2 col·lectius no 
juvenils d’altres indrets.

Acció: Públics

Descripció de l’acció: 
Arribar a nous públics 
vinculats al projecte.

Objectius específics:        
• Arribar al jovent 
interessat en cada tema 
de les activitats que es 
programin.

• Treballar conjuntament 
amb comunicació la difusió 
de les activitats d’aquest 
projecte per tal d’arribar a 
grups d’interès específics 
per cada tema.

Aquests objectius es van 
establir conjuntament amb 
les tasques de comunicació i 
difusió de l’equipament. En 
aquest sentit, s’han realitzat 
algunes accions i d’altres 
han quedat en temptativa 
(Veure punt 3.1.6. 
Comunicació de projectes 
propis). En qualsevol cas, el 
que sí que s’ha aconseguit, 
com a conseqüència d’haver 
augmentat la implicació 
de col·lectius i joves 
individualment, és que 
siguin també aquests els 
qui recolzin la difusió de les 
activitats i, per tant, arribin 
a públic específicament 
interessat. La coordinació, 

acompanyament i 
seguiment d’aquesta difusió 
sí que ha estat un exercici 
present en les diferents 
activitats i tot plegat s’ha 
vist reflectit en l’assistència 
a les activitats.

Arribar al públic 
específicament adolescent 
és un punt que cal seguir 
treballant amb especial 
èmfasi en el marc d’aquest 
projecte.

En nombres, el Calendari 
Singular es resumeix en: 

• Nombre d’activitats 
organitzades: 34

• Nombre de dates 
treballades: 15

• Nombre de participants: 
2.255

• Nombre de col·lectius 
participants en 
l’organització: 25
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4.1. Dinamització
comunitària

Acció: Joves de la 
plaça

Descripció de l’acció: 
Incentivar la participació 
dels joves de la plaça en les 
activitats de l’equipament 
i en la seva programació i 
organització.

Objectius específics:        
• Incentivar la participació 
dels i les joves en activitats 
de l’equipament.

• Treballar conjuntament 
amb els APC’s per tal 
d’identificar conductes a la 
plaça i millorar la situació 
dels i les joves.

• Dur a terme un projecte 
de mediació comunitària 
per tal de treballar els usos 
dels espais públics.

• Dur a terme un projecte 
de creació d’un mural 
comunitari a la plaça.

Una de les zones amb més 
concurrència de joves al 
llarg de l’any és la plaça 

4.4.1. Joves de la 
plaça 

que està situada darrera de 
l’equipament i que és via 
pública.

Com ha vingut sent la 
tònica d’altres anys, és un 
espai de trobada de grups 
de joves del barri, dels 
pares i mares de l’Escola 
Bressol Sant Medir i dels 
usuaris/es que venen a 
realitzar alguna activitat al 
centre.

Aquest 2017 per desgràcia 
ha esdevingut una zona 
de conflicte per un mal ús 
d’un grup molt específic de 
joves i per una manca de 
presència d’educadors de 
carrer en aquest espai.

Des de l’equip de 
dinamització es va detectar 
un canvi del tipus de joves 
que fan ús de la plaça el 
juliol de 2016, on vam tenir 
les primeres pernoctacions 
de joves que es trobaven 
sense llar i amb l’arribada 
d’un grup de joves, menors 
d’edat, que provenien de 
la plaça d’Anna Frank i de 
Jardinets Brusí. Es va fer 
avís als educadors de carrer 
per tal que estiguessin al cas 
i comencessin a treballar 
amb ells.

L’inici del 2017 anunciava 

una feina dura per part de 
l’equip de dinamització de 
La Fontana per guanyar 
confiança, crear vincles amb 
aquest nou grup de joves 
i encarrilar una mica els 
seus estudis o introducció 
al món laboral, ja que la 
majoria d’elles no estudia ni 
treballa.

Fent una radiografia ràpida 
al grup podem constatar 
que són menors que han 
entrat en algun moment en 
el circuit de Serveis Socials 
i que cal fer un seguiment 
personalitzat a cadascú 
d’ells per tal d’encaminar 
satisfactòriament les seves 
vides. Són persones: 
conflictives, violentes, nivell 
cultural baix, traficants 
d’estupefaents i en alguns 
casos la delinqüència és el 
seu modus vivendi.

Al llarg del primer i segon 
trimestre del 2017 aquest 
grup va anar augmentant 
en nombre de persones. 
No tots eren de Gràcia 
i cal destacar el marcat 
accent incívic. En aquests 
primers mesos de l’any 
és quan es començar a 
veure un deteriorament de 
la plaça amb pintades de 
grafiti i molta brutícia en 



general. La situació es va 
agreujar quan les pintades 
de grafiti van entrar dins 
l’equipament i va marcar 
un punt d’inflexió entre 
treballadors/es del centre i 
el grup de joves.

És llavors quan des de 
l’equipament es demana 
a Districte que la 
problemàtica ha arribat a un 
punt de no retorn i que cal 
que es destinin recursos per 
tal de fer front a la situació 
de la Plaça i treballar per 
a que torni a ser un espai 
de convivència. Es pren la 
decisió d’iniciar una procés 
de mediació a la Plaça 
amb unes professionals 
externes que lideren el 
procés. Aquesta mediació 
s’inicia el mes de maig i la 
dur a terme Mediam. Les 
dos responsables, l’Àgueda 
i la Montse realitzen una 
diagnosi del conflicte i 
parlen amb els diferents 
actors del conflicte 
(equip de dinamització 
de l’equipament, l’Escola 
Bressol, veïnat, cossos 
policials i els i les joves).

Els mes de juny i juliol la 
situació a la Plaça empitjora, 
ja que les estades dels i 
les joves es perllonguen, 

comencen des de les 10 
del matí fins ben entrada 
la matinada i la balla de la 
plaça, després de molts 
mesos sense funcionar 
correctament s’acaba 
espatllant definitivament 
i no es pot tancar l’espai 
durant la nit.

Davant aquesta realitat són 
molts els veïns i veïnes del 
barri, així com els pares i 
mares de l’Escola Bressol 
que comencen a verbalitzar 
que es troben incòmodes 
davant aquest grup 
particular de joves. Alguns 
veïns i veïnes s’adrecen al 
centre a mostrar les seves 
queixes i a tots ells se’ls 
recomana anar a formalitzar 
la queixa a través de l’OAC. 
A més també se’ls anima 
a trucar a la policia quan 
creguin convenient.

Durant el mes d’agost 
l’equipament tanca per 
vacances i la problemàtica 
segueix sense solucionar-
se, sobretot el problema 
de la balla de la Plaça. A 
la tornada (setembre) 
veiem que la situació s’ha 
desbordat. Han trencat 
una de les portes dels 
magatzems de la Plaça 
i el grup de joves s’ha 

fet més fort. El veïnat 
mostra la seva indignació 
fent responsable als 
dinamitzadors de l’actitud 
incívica d’aquests joves.

Per part de l’equip de 
dinamització de La Fontana 
la situació esdevé totalment 
insostenible i té efectes 
directes en la percepció de 
seguretat en el seu lloc de 
treball.

Arribat a aquest moment 
i com que el Districte no 
pren cap mesura per fer 
front a l’agreujament de la 
situació i la no reparació 
de la porta de la Plaça, des 
del Consell de la Joventut 
de Barcelona, entitat 
gestora d el’equipament, 
es decideix escriure una 
carta al Regidor de Gràcia, 
Eloi Badia, per exposar la 
gravetat de la problemàtica 
i demanar una reunió 
urgent. Com que no es 
rep cap resposta, el 28 
de setembre es fa públic 
un comunicat exposant 
la situació i demanant de 
nou una intervenció del 
Districte.
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Posteriorment a la 
publicació del comunicat 
juntament amb la directora 
de l’Escola Bressol, es 
decideix comprar una 
cadena i un candau i 
gestionar el tancament de la 
plaça, ja que Districte no fa 
la reparació de la porta.

Finalment a mitjans 
d’octubre es convoca 
una reunió amb Districte 
per començar a treballar 
entorn a la situació de la 
Plaça. Des de Districte es 
pren la decisió d’aturar 
indefinidament el procés 
de mediació i iniciar un 
diagnòstic de la situació 
de la Plaça amb el servei 
de Gestió de conflictes de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquesta feina es comença 
el dia 1 de novembre. El 
dia 24 es dur a terme per 
primera vegada una taula 
de treball amb diferents 
agents per parlar sobre la 
situació de la Plaça i establir 
possibles actuacions.

Acabem el 2017 amb una 
millor situació que la del 
mes de setembre:

• Primer de tot perquè 
amb el grup de joves 
s’ha creat vincle i la seva 
actitud dins el centre és 

més educada i respectuosa. 
Alguns d’ells han iniciat 
estudis i altres ens tenen 
com a referència per 
inscriure’s als programes de 
reinserció laboral.

• Segon: s’han realitzat 
les primeres reunions 
amb Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Urbana i l’equip de 
resolució de conflictes que 
ha ajudat a entendre la feina 
que cadascú de nosaltres 
realitza i s’inicia un procés 
de treball en equip per tal 
de posar fi a l’incivisme de 
la Plaça.

• Tercer: s’ha iniciat la 
reparació de la balla i ja 
no caldrà tancar-la amb el 
cadenat.

• Quart: s’ha començat 
a fer una prospecció per 
veure com millorar la 
il·luminació de la Plaça.

Tot i així, l’any 2018 caldrà 
continuar fent una feina 
intensa en aquest espai, tant 
per part de l’equipament 
com pels cossos policials i 
gestió de conflictes.



4.4.2. Dinamització 
territorial

Acció: Dinamització 
territorial

Descripció de l’acció: 
Participar activament en 
projectes de Districte o 
barri d’interès pels joves i 
d’accions de sensibilització, 
conscienciació i vertebració 
territorial.

Objectius específics:        
• Dinamitzar i liderar espais 
de coordinació i planificació 
entre els responsables dels 
diferents serveis juvenils del 
Districte.

• Participar en espais de 
coordinació i planificació 
amb altres equipaments del 
Districte.

• Participar en actes i 
activitats de dinamització 
del territori.

• Articular la participació 
dels joves i entitats i 
associacions juvenils del 
barri en les festes singulars 
del barri.

Aquest any l’equipament 
ha participat i consolidat la 
participació i dinamització 
d’activitats del barri i del 
Districte de Gràcia.

La Fontana surt al 
carrer! (6 de maig de 
2017)

En el marc del Dia del 
Comerç al carrer que se 
celebra al barri de la Vila 
de Gràcia dues vegades 
l’any com a equipament 
ens sumem a la iniciativa 
per tal de donar visibilitat 
a l’Espai Jove La Fontana i 
les activitats que programa, 
serveis i recursos que 
s’hi poden trobar. La 
primera edició del 2017 
es va dur a terme el 6 de 
maig. En aquella ocasió 
vam organitzar un seguit 
d’activitats durant tot el dia 

que es van dur a terme al 
carrer Gran de Gràcia, tallat 
al trànsit:

• 12:00h. Concert Sloopy 
Joe

• 13:00h. Concert 
Oselznick

• 18:00h. Exhibició de hip 
hop (3 grups)

• 18:15h. Masterclass de 
hip hop (by Gina de Haro)

• 18:45h. Taller i exhibició 
de freestylefutbol (by Israel)

• 19:15h. Exhibició de 
shuffle

• 20:00h. Fi de les activitats

Concert d’Sloopy Joe al Comerç al carrer.  
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• De 11 a 14h Scaperrom

• 18:00h. Exhibició de 
freestylefootball amb Moha 
i Jose

•19:00h. Capoeira amb 
Dendê Maré

Com de costum vam 
muntar unes estructures 
mòbils 3D amb les 
informacions del CJB, el PIJ 
Gràcia, el CRAJ, el servei 
ATE i l’equipament.

A més durant tot el dia vam 
tenir una taula informativa 
del PIJ Gràcia on es podia 
fer un taller de xapes amb 
imatges significatives de 
La Fontana i del barri de la 
Vila de Gràcia. També es 
va fer una taula informativa 
amb informacions del CJB, 
el CRAJ, el servei ATE i de 
l’equipament en si.

A més hi va haver activitats 
obertes per aquells que 
s’animessin a participar com 
ping-pong, jocs de taula i un 
scaperoom.

La Fontana surt al 
carrer! (7 d’octubre 
de 2017)

El 7 d’octubre hi va haver 
la segona edició del comerç 
al carrer del 2017 i com 
a equipament hi vam 
participar amb un format 
molt similar al del mes de 
maig:

• 12:00h. Concert Vermut 
amb Nico Pepi & Albert 
Oliveres. La Diabòlica de 
Gràcia es va encarregar de 
portar la barra

Actuació del taller de Hip-Hop al comerç añ carrer.



Vespres d’estiu

L’equip de dinamització de 
l’Espai Jove La Fontana ha 
continuat amb el treball 
amb els joves de la Plaça 
del carrer Santa Rosa per 
tal d’involucrar-los en les 
activitats de l’equipament 
i oferir-los nous espais de 
relació i suport.

Tanmateix hem detectat 
que la situació dels joves 
i les seves necessitats han 
canviat i que sovint des 
de l’equip de dinamització 
no podem donar totes les 
respostes que els serien 
necessàries ja que caldria 
vincular-les amb altres 
serveis o Serveis Socials.

Malgrat la mancança de 
temps de qualitat per 
aquesta tasca i la dificultat 
de quantificar la incidència 
aconseguida amb els joves, 
si que podem constatar 
que cada vegada més 
els joves veuen l’equip 
de dinamitzadors com a 
referents útils per poder-los 
ajudar i/o acompanyar en 
alguns aspectes de les seves 
vides.

A nivell de treball concret 
vam fer una programació 
especial a l’espai de la Plaça 

per tal d’afavorir l’intercanvi 
d’experiències i donar a 
conèixer alguns dels serveis 
que poden interessar als 
joves. Tot plegat va arribar 
al punt àlgid amb la primera 
festa de l’espuma de 
l’equipament que va tenir 
molt bona acollida.

Les activitats que vam 
programar durant el mesos 
de juny i juliol a la Plaça van 
ser:

• Fontana summer party 
(festa de l’espuma)

• Sex game a la fresca 
(a través de servei Aquí 
t’escoltem)

• PIJ a la fresca

• Torneig de Clash 
Royale

• Micro obert de rap

• Torneig de ping-pong

• Concert en acústic

• Jocs de taula

Grafiti a la plaça de la 
joventut

Una de les activitats que 
vam dur a terme el mes 
de juliol va ser també la 
realització d’un grafiti 
col·laboratiu a la Plaça. 
Aquesta acció respon a 
una demanda històrica dels 
joves de la Plaça, molts 
dels quals són habituals 
dels esprais, i volia fer 
front a la situació creixent 
de pintades en aquest 
espai, donant-li contingut i 
discurs.

L’activitat la vam dur 
a terme amb l’entitat 
Rebobinart amb dues de les 
seves talleristes que amb 
una durada de 3 sessions 
van liderar i empoderar 
els joves perquè tiressin 
endavant el projecte: la 
idea, la preparació de la 
paret, la creació de les 
plantilles i l’execució.

Pintada 
del grafiti 
a la plaça. 
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Gràcia Riu! Cicle 
d’humor als barris de 
Gràcia

Dins el marc de Gràcia Riu, 
Cicle organitzat amb els 
diferents equipaments de 
cultura del Districte, com 
a Espai Jove La Fontana 
vam programar diverses 
activitats: 

Cling! - Microteatre 
d’humor (Diumenge 22 
d’octubre a les 17:30h)

Festival de peces teatrals 
en petit format, de 
curta durada, per a un 
públic reduït, en un 
espai no convencional. 
A la convocatòria es van 
presentar 3 companyies 
de teatre, de les quals 
finalment van actuar-ne 
2. Les actuacions es van 
dur a terme en diferents 
espais de l’equipament i 
van anar a càrrec de del 
grup de teatre Les Peres i 
de la companyia de teatre 
Nòmades que es va ocupar 
de fer la dinamització 
del públic mitjançant la 
improvisació. Les obres de 
teatre es van representar 3 
vegades al llarg de la tarda, 
van assistir com a públic una 
cinquantena de persones. 

La valoració de l’activitat 
va ser molt positiva, tot 
i que es van fer algunes 
consideracions de cara la 
propera edició, sobretot a 
nivell comunicatiu. 

#FemGràcia - Memes 
graciencs per riure’s d’un 
mateix

Del 19 al 29 d’octubre, es 
va dinamitzar a través de les 
xarxes socials la difusió de 
«memes» sobre la realitat i 
la idiosincràsia de Gràcia i 
els seus veïns i veïnes, amb 
el HT #femGràcia. La idea 
era convertir les imatges en 
una exposició col·laborativa 
a l’equipament però 
finalment aquesta segona 
part de l’activitat no es va 
dur a terme per manca de 
participació.

Setmana cultural de 
Gràcia amb el Pròxim 
Orient i l’Iraq

El 2017 ha estat el primer 
any que l’equipament ha 
participat en alguna de les 
reunions de preparació 
de la Setmana Cultural al 
Pròxim Orient, activitat 
liderada des del Centre 
Cívic de La Sedeta en la 
que hi participen altres 

equipaments i entitats 
socials del Districte. El 
país convidat aquest any ha 
estat l’Irak, pel que durant 
la setmana es va donar a 
conèixer les manifestacions 
culturals del poble iraquià.

La Fontana va acollir la 
taula rodona “Què ha 
canviat al Pròxim Orient 
des de la invasió de l´Iraq 
del 2003 fins avui? Reptes, 
alternatives i futur per a 
la Regió i llurs habitants” 
el dijous 23 de novembre 
19.30. Hi van assistir unes 
80 persones.

Correllengua 2017- 
2018: Lola Anglada

Com a Espai Jove La 
Fontana vam participar a 
la comissió organitzadora 
juntament amb altres 
entitats de Gràcia: l’Espai 
País Valencià, l’ANC Gràcia, 
les Colles de Cultura 
Popular de Gràcia (CC La 
Violeta), el Centre Cívic 
del Coll, l’Esbart dansaire 
de l’Orfeó Gracienc, els 
Lluïsos de Gràcia, el Cor de 
Carxofa, La Barraqueta, el 
Casal Popular Tres Lliris, El 
Cercle de Gràcia, el C.E. 
Europa i Òmnium Cultural 
Gràcia.



La comissió del Correllengua 
a Gràcia va homenatjar 
pel curs 2017-2018 la 
figura de Lola Anglada. Per 
aquesta edició i recollint les 
valoracions de l’any anterior 
es va decidir organitzar les 
activitats del Correllengua al 
2018, concretament el 12 de 
maig de 2018.

Xarxa d’entitats de 
Gràcia: Marató de 
TV3

En motiu de la 26ª edició 
de La Marató de TV3, 
enfocada en la investigació 
de les malalties infeccioses, 
la JNC i DONA van 
organitzar un concert 
solidari a l’equipament el 
dia 1 de desembre. Hi van 
assistir 200 persones.

El dissabte 2 al mati, 
vam organitzar un seguit 
d’activitats al carrer Gran 
de Gràcia: Miko Saviko i el 
seu joc Futis i un torneig de 
ping-pong, en motiu la festa 
per la marató que havia 
organitzat l’entitat Teixint 
Connexions.

Xarxa de persones 
refugiades

Com a Espai Jove La 
Fontana hem participat 

i acollit a l’equipament 
les reunions de creació i 
organització de la Xarxa 
educativa en suport de les 
persones refugiades de 
Gràcia.

Al llarg del mes de juny 
hem realitzat un cicle propi 
entorn el Dia Mundial de 
les Persones Refugiades 
i el desembre, un altre al 
voltant del Dia Mundial dels 
drets humans i Dia Mundial 
de les Persones Migrades 
(Veure punt 4.3. Calendari 
singular). 

Treball comunitari 
a Barcelona: 
Reagrupament 
familiar

El programa de 
Reagrupament familiar 
aborda l’arribada de les 
persones a Barcelona 
a través del procés de 
reagrupament familiar. 
L’objectiu és facilitar la 
retrobada i el procés inserció 
a la nova societat a través 
d’un servei acompanyament. 
En aquest procés visiten 
dues vegades l’any l’Espai 
Jove La Fontana per donar-
lo a conèixer als adolescents 
acabats d’arribar. Durant un 
matí de dissabte organitzem 

diverses activitats perquè 
els joves es familiaritzin amb 
l’espai i s’assabentin de les 
opcions, oportunitats, serveis 
i activitats que fem des de 
l’equipament.

Al 2017 hem organitzat 
aquesta activitat el dissabte 
18 de març i el dissabte 
4 de novembre. Hem 
incorporat una novetat que 
és l’adaptació de la gimcana 
per l’equipament creada pels 
dinamitzadors del PIJ Gràcia i 
posteriorment un taller.

Per l’edició del mes de març 
van organitzar un taller de 
breakdance i un taller de 
acrobàcia. Pel taller del mes 
de novembre vam organitzar 
la gimcana més completa 
i posteriorment només 
vam programar un taller de 
«danses del món».

La dinamització territorial en 
números es resumeix en: 

• Nombre de projectes en 
els que s’ha participat:10

• Nombre d’entitats i 
col·lectius amb els qui s’ha 
treballat: 36

• Nombre de participants: 
1.340



5. PROGRAMES DE SUPORT A LA CREACIÓ

5.1. Suport a la 
creació musical 

Acció: Gestió dels 
bucs

Descripció de l’acció: 
Millorar el sistema de gestió 
i seguiment dels grups dels 
bucs d’assaig.

Objectius específics:        
• Establir un protocol de 
seguiment dels grups que 
assagen als bucs d’assaig.

• Consolidar l’ús del 
formulari de reserva dels 
bucs.

• Fer un protocol d’ús i 
funcionament del material 
dels bucs d’assaig.

Amb l’objectiu de millorar 
el seguiment dels bucs 
d’assaig es va establir un 
protocol de seguiment dels 
grups estables a través de 
la següent taula de dades 
(resumida). 

A través de la taula es 
pot detectar quins grups 
estan sent fidels a la seva 
reserva estable, avaluar el 
seu compromís i valorar-

5.1.1. Bucs d’assaig los per a propers concerts. 
Aquests grups prèviament 
han omplert un formulari 
on-line on indiquen si els 
interessa o no tocar a 
l’Espai.

El formulari de reserva 
estable de bucs d’assaig 
funciona per curs. El 
formulari consta de tota la 
informació necessària per 
a realitzar la reserva i de 
la normativa i horari dels 
bucs d’assaig. També inclou 
preguntes per a saber qui 
vol tocar a l’Espai i quin 
estil de música fa cada grup, 
per tal de poder organitzar 
concerts de forma més 
òptima, agrupant-los per 
estil i/o franges d’edat dels 
músics.

Durant el 1r i 2n trimestre 
del 2017 el formulari 
va rebre un total de 8 
sol·licituds. Durant el 
4t trimestre, n’ha rebut 
16.Aquest període de 
l’any, s’obliga a tots els 
grups que volen tenir un 
horari fix d’assaig a omplir 
el formulari. D’aquests 16 

grups, 13 segueixen fent ús 
dels bucs d’assaig. 3 grups 
venen de forma quinzenal 
i els altres 10 de forma 
setmanal.

El protocol d’ús i 
funcionament es posa 
en marxa quan venen a 
fer ús dels bucs d’assaig 
nous usuaris. Se’ls explica 
la normativa dels bucs 
d’assaig (apagar els altaveus 
i amplificadors quan 
s’acaba l’assaig, etc.) i el 
funcionament bàsic dels 
seus elements. Durant 
l’últim trimestre del 2017 
es van instal·lar noves taules 
de so als bucs, amb la qual 
cosa també s’ha explicat 
a tots els usuaris com 
funcionen aquestes per tal 
de no fer-les malbé.

Durant el 2017 també s’han 
penjat uns cartells per a 
indicar als usuaris de quina 
manera han de quedar 
plegats i recollits els cables 
que es cedeixen de forma 
gratuïta.



Programes de suport a la creació

Acció: Dinamització 
dels bucs

Descripció de l’acció: 
Dinamitzar els grups que 
assagen als bucs d’assaig de 
l’equipament.

Objectius específics:        
• Identificar les necessitats 
dels grups.

• Oferir formació musical 
als grups que assagen als 
bucs d’assaig.

• Realitzar assessoraments 
musicals als grups.

• Fer seguiment dels grups 
que assagen als bucs per 
tal que aquells que estiguin 
en condicions de tocar i ho 
desitgin actuïn almenys una 
vegada per curs a l’Auditori.

Amb l’objectiu de millorar 
el seguiment dels bucs 
d’assaig es va establir un 
protocol de seguiment dels 
grups estables a través de 
la següent taula de dades 
(resumida). 

Per tal de dur a terme 
aquests objectius específics 
es va consultar als usuaris 
dels bucs d’assaig a 
través d’un formulari si 
tenien interès en rebre 
assessorament i de quin 

tipus els agradaria. La 
resposta al formulari va ser 
pràcticament nul·la les tres 
vegades que es va enviar. 
És per això que aquestes 
accions han quedat 
aturades.

Tal com s’ha explicat en 
punts anteriors, aquest 
punt s’ha desenvolupat 
a través del formulari 
d’inscripció i el seguiment 
de la regularitat a l’hora 
d’assajar, a més, a través del 
contacte directe amb els 
propis grups cada vegada 

que venen a l’Espai.

La cartellera dels 
bucs d’assaig s’ha anat 
actualitzant de forma 
periòdica tant amb activitats 
que es duen a terme a 
l’equipament (concerts, 
concursos com el DMJ 
i el BROT), com amb 
esdeveniments d’interès 
per als artistes externs 
a l’equipament. Aquests 
esdeveniments han estat 
sobretot concursos per a 
bandes, com es pot veure 
en la següent taula.
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Acció: Districte 
Musical Jove (DMJ)

Descripció de l’acció: 
Fer un salt qualitatiu en 
l’organització i realització 
del DMJ.

Objectius específics:        
• Dinamitzar i liderar el 
concurs musical DMJ.

• Generar un circuit musical 
al Districte on els grups 
participants en el DMJ 
puguin actuar.

• Afavorir la formació 
musical dels membres dels 
grups.

• Organitzar algun taller/
xerrada formativa al voltant 
de les dates del concurs i 
prioritzar la participació de 
les bandes inscrites al DMJ. 
Aquest any se’n va fer una.

• Expandir l’exhibició dels 
grups més enllà del seu 
territori.: buscar sales 
exteriors al Districte com a 
premis.

• Fomentar una major 
participació i involucració 
del Districte en 
l’organització de l’activitat.

5.1.2. Districte 
Musical Jove (DMJ) 

• Cercar nous agents per 
participar en l’organització 
de l’activitat.

Per sisè any consecutiu 
l’equipament ha tornat a 
organitzar conjuntament 
amb el Casal de Joves del 
Coll i els Bucs d’Assaig de 
la Sedeta el DMJ – Districte 
Musical Jove.

Aquest projecte és un 
concurs musical pels i les 
joves que assagen als bucs 
d’assaigs dels diferents 
equipaments del Districte i 
d’altres grups del Districte 
amb l’objectiu d’oferir 
espais d’actuació de 
qualitat, interrelacionar-
los, establir xarxa entre els 
grups i els equipaments i 
promocionar-los.

El concurs consisteix en dos 
concerts eliminatoris (el 
divendres 10 de novembre 
al Casal de Joves del Coll i 
el dissabte 11 de novembre 
a La Sedeta) i una final el 
divendres 24 de novembre 
a l’Espai Jove La Fontana. 
De cadascun dels dos 
concerts eliminatoris en 
surt un grup finalista, a 

partir de la valoració del 
públic assistent i del jurat 
(el criteri de decisió recau 
sobre el 20% pel públic 
i 80% pel jurat). A més, 
hi ha un tercer finalista 
que és el que, dels quatre 
grups que no passen a 
les semifinals en primera 
instància, hagi obtingut més 
vots per part del públic. A 
la Final, el criteri de decisió 
es reparteix en 10% per 
votació del públic i el 90% 
la decisió del jurat.

Enguany ens vam marcar 
l’objectiu de fer un salt 
qualitatiu en certs aspectes 
de l’organització en si 
mateixa i en el suport 
que, en forma de premis, 
podem oferir als grups 
finalistes. Existeix, per tant, 
el vessant competitiu que 
és un reclam i incentiu a la 
participació perquè hi ha 
aquests premis i un primer, 
segon i tercer lloc. Aquests 
premis són recursos per 
promocionar l’activitat de 
les tres bandes finalistes. 
De totes maneres, com 
que l’esperit del projecte 
és el de la col·laboració i 
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cooperació entre bandes, 
hi ha només lleugeres 
diferències entre el premi 
del primer, segon i tercer 
classificat. Aquest esperit 
es transmet tant a les 
bandes com en el discurs de 
presentació del projecte.

Per assolir l’objectiu de 
fer un salt qualitatiu hem 
pogut comptar amb un 
increment del pressupost 
de la subvenció que ens 
ha permès fer-ho. A 
continuació, en els diferents 
objectius específics, es 
plasma aquesta evolució 
que valorem com a exitosa.

La Fontana va seguir 
liderant el projecte 
sobretot en l’àmbit 
comunicatiu pel fet que 
és l’equipament que, dels 
tres organitzadors, disposa 
d’una persona tècnica 
específica per a aquesta 
tasca. En aquests sentit, 
vam poder mantenir la 
difusió en línia i també vam 
destinar part del pressupost 
per imprimir 400 cartells 
en paper que vam repartir 
per tot el Districte. La 
resta de tasques van quedar 
repartides entre els tres 
coorganitzadors.

El circuit que el festival té 

en si mateix són els tres 
concerts de semifinals 
i final. Més enllà d’això, 
també s’assegura un 
concert remunerat com a 
part del premi per als tres 
finalistes. Enguany l’hem 
pogut incrementar a 200 
euros. Aquests concerts 
són a La Sedeta, La Fontana 
i a un equipament extern 
que enguany és l’Espai 
Jove Boca Nord i que 
procurem anar variant cada 
any. A banda d’aquests 
concerts, enguany hi ha 
previst celebrar un concert 
durant la Festa Major de 
Gràcia amb un dels grups 
del DMJ, un dels grups 
del DescoNNecta dels 
Lluïsos de Gràcia i un altre 
grup com a cap de cartell. 
Aquesta iniciativa, que es 
troba en fase de creació, és 
fruït de les trobades entre 
organitzadors del DMJ i 
del DescoNNecta amb la 
finalitat d’establir sinergies 
de col·laboració pel fet 
de compartir territori i 
objectius. De cara a l’any 
vinent, es planteja que 
aquesta col·laboració sigui 
encara major.

Un altre recurs que hem 
posat en marxa enguany 
gràcies a l’increment del 

pressupost és la distribució 
d’un disc amb els temes 
enregistrats com a premi 
dels tres finalistes dels tres 
darrers anys a diferents 
entitats organitzadores de 
concerts al Districte i altres 
espais i sales de concerts de 
la ciutat. Els fruits d’aquesta 
darrera acció es podran 
valorar d’aquí a uns mesos.

Un altre aspecte que pretén 
treballar el DMJ és el 
formatiu i agafa forma en la 
gestió pedagògica de tot el 
procés de participació; des 
de l’atenció personalitzada 
en els dubtes que apareixen 
a l’hora d’inscriure’s, les 
reunions prèvies a cada 
concert on els grups estan 
obligats a assistir per tal 
de conèixer l’espai i tot el 
funcionament i necessitats, 
el tracte dels tècnics de 
so que aporten un afegit 
pedagògic a la seva tasca 
de sonorització i també, 
de la relació amb els 
dinamitzadors durant els 
concerts.

Més enllà d’aquests 
aspectes que podríem 
considerar dins del quotidià 
d’una banda de música, 
enguany hem celebrat 
per segon any consecutiu 



una formació d’un dia 
per a totes les bandes 
participants i oberta a 
tothom. La xerrada portava 
per títol “Eines gratuïtes 
que tot artista hauria de 
conèixer” i es focalitzava en 
els recursos d’accés lliure 
i gratuït que existeixen a 
la xarxa i en viu per tal de 
gestionar i promocionar 
el projecte de cadascú. La 
formació es va celebrar a 
La Fontana i va ser gratuïta 
per tothom ja que la vam 
programar a través del 
cicle Empenta Creativa 
del Consell Comarcal del 
Barcelonès. D’altra banda, 
també hem destinat part de 
l’augment del pressupost 
a oferir una formació en 
l’àmbit de la sonorització 
de les actuacions en directe 
al segon i primer classificats 
i una de posada en escena 
i actuació en directe, pel 
primer. Aquestes formacions 
seran impartides per 
professionals del sector i 
específicament de l’estil i 
gènere de les bandes.

L’objectiu de cercar espais 
més enllà de Gràcia per 
a que aquestes bandes 
puguin actuar-hi es basa 
en el contacte amb altres 
equipaments de la ciutat 

A dalt un dels concerts de l’edició d’enguany i a sota les votacions. 
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que tenen en compte 
els grups del DMJ per 
a la seva programació 
musical. A més, també 
afegim aquestes bandes a 
la llista de contactes a qui 
sempre enviem totes les 
convocatòries que coneixem 
a nivell de concursos i altres 
espais d’actuació més enllà 
de Gràcia. També, són els 
grups que tenim presents 
- tant els participants 
com els que s’han inscrit 
al festival-  a l’hora de 
programar concerts propis 
i recomanar-los a qui ens 
demana consell: entitats que 
organitzen concerts, altres 
equipaments, etc.

Pel que fa a la participació 
d’altres agents més enllà dels 
tres equipaments, aquest 
any podem celebrar la major 
implicació del Districte 
de Gràcia a nivell de 
pressupost destinat i també 
per la predisposició a oferir 
recursos i espai pel concert 
en col·laboració amb el 
DescoNNecta per la Festa 
Major de Gràcia. D’altra 
banda, és precisament 
aquesta col·laboració que 
hem encetat enguany amb 
els Lluïsos de Gràcia una 
altra via d’expansió del 

projecte al Districte.

Més enllà dels objectius 
específics establerts, també 
hi ha altres elements a 
destacar que enguany 
han estat millorats i que 
expliquem a continuació.

Per una banda, el jurat 
ha pogut estar configurat 
per veus més expertes i 
qualificades i que, alhora, 
tenen un component de 
vinculació amb el territori 
i el projecte. El de les 
semifinals, com en els 
darrers anys, va estar format 
per membres d’entitats 
juvenils del Districte, 
professionals de l’àmbit 
musical (músics o tècnics de 
so) i altres professionals de 
la dinamització sociocultural. 
El valor afegit d’enguany 
va ser a la final, ja que vam 
poder remunerar-los. Així 
doncs, el jurat va estar 
configurat per l’Adrià Díaz 
(músic de la banda Ebri 
Knight i gracienc), Mireia 
Bellido (músic d’Aloha 
Bennets i Barbantes, 
participant del DMJ 2015 
i periodista musical) i una 
representació de The 
Sastres Band (el grup 
guanyador de l’edició del 
2016).

Per altra banda, el suport en 
forma de premis també ha 
estat millorat en quantitat 
i qualitat. Alguns ja s’han 
comentat en els altres punts. 
El conjunt és el següent:

1r premi

• 150 euros en material 
musical a la botiga 
Guitarland.

• 1 concert a alguna de les 
sales dels equipaments o 
a d’altres equipaments de 
la ciutat remunerat en 200 
euros.

• 8 hores de buc d’assaig a 
La Fontana, Sedeta o Coll.

• 1 gravació d’una cançó en 
estudi a la Sedeta.

• Formació de com actuar 
en directe en l’àmbit del so i 
la posada en escena.

2n premi

• 150 euros en material 
musical a la botiga 
Guitarland.

• 1 concert a alguna de les 
sales dels equipaments o 
a d’altres equipaments de 
la ciutat remunerat en 200 
euros.

• 8 hores de buc d’assaig a 
La Fontana, Sedeta o Coll.



• 1 gravació d’una cançó en 
estudi a la Sedeta.

• Formació de com actuar 
en directe en l’àmbit del so.

3r premi

• 150 euros en material 
musical a la botiga 
Guitarland.

• 1 concert a alguna de les 
sales dels equipaments o 
a d’altres equipaments de 
la ciutat remunerat en 200 
euros.

• 8 hores de buc d’assaig a 
La Fontana, Sedeta o Coll.

• 1 gravació d’una cançó en 
estudi a la Sedeta.

El DMJ en números és:

• Nombre de concerts 
organitzats: 3

• Nombre de grups 
participants: 6 (14 inscrits)

• Nombre de públic 
assistent: 450

A dalt un dels concerts i a sota la formació associada al DMJ. 
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5.1.3. Festival BROT

Acció: Festival BROT

Descripció de l’acció: 
Participar en l’organització i 
realització del Festival Brot.

Objectius específics:        
• Participar activament en 
les reunions d’organització 
del Festival Brot.

• Acollir activitats del 
Festival Brot.

• Expandir l’exhibició dels 
grups més enllà del seu 
territori: negociar amb 
l’Ajuntament per a que els 
grups toquin en d’altres 
festivals de la ciutat.

• Decantar el format 
concurs cap al format 
festival: canviar el format 
de la final cap a l’exhibició 
de grups amb premis 
equitatius per a tots els 
participants.

Enguany hem seguit 
formant part de l’equip 
organitzador del Festival 
Brot juntament amb la resta 
d’espais i casals de joves de 
Barcelona i el Departament 
de Joventut.

En aquest sentit, hem 
participat de totes les 

reunions organitzades per 
tal de traslladar el punt 
de vista de l’equipament 
com a agent de proximitat 
del territori que està en 
contacte amb molts grups 
joves emergents. Hem 
aportat la nostra visió i hem 
format part de la presa de 
decisions.

La Fontana ha estat un 
punt d’informació per a 
les bandes interessades 
i hem ofert atenció 
personalitzada per 
resoldre dubtes i facilitar 
el procés d’inscripcions. 
Concretament, en aquest 
equipament vam rebre 
22 del total de les 56 
inscripcions i vam acollir 
una de les semifinals del 
festival el dia 8 d’abril 
amb les actuacions de 
Nasty Walkers, Genís 
Pena, Frida Walala i The 
Artichokes. 

El jurat d’aquesta semifinal 
va tenir representació 
de les entitats juvenils de 
l’equipament amb una 
membre de La Diabòlica i 
també de professionals de 
la música, com Alba Rubió 
de la banda Ual·la. La barra 
la va gestionar una altra 
entitat de l’equipament, El 

Polvorí. Hi van assistir unes 
60 persones.

La resta d’objectius descrits 
formen part del conjunt 
del festival i La Fontana els 
ha defensat en el si de les 
reunions.

En aquest sentit, com a 
projecte, s’ha consolidat 
l’opció de tocar a la Lali 
Jove (festa major juvenil i 
associativa de la ciutat que 
organitza el CJB) i s’estan 
establint contactes amb 
altres festivals. D’altra 
banda, l’Ajuntament 
també ha comptat amb 
grups del Brot per a 
altres ocasions com per 
exemple la presentació 
del Pla de Joventut que es 
va celebrar a La Fontana. 
Pel que fa a l’equipament, 
hem programat grups 
participants al Brot en 
diversos concerts propis 
en la línia de fer créixer 
el circuit entre grups del 
Brot i els equipaments 
organitzadors del festival, 
més enllà del festival.

Per altra banda, La Fontana 
també ha defensat la 
concepció del Brot com 
a festival més que com 
a concurs i aquesta és la 



direcció cap a la qual s’està 
decantant per voluntat de la 
majoria dels equipaments. 

En aquest sentit, en 
l’edició del 2018 el premi 
es repartirà entre tots els 
finalistes i el jurat només 
existirà a les semifinals. A 
la final, es destinarà part 
del pressupost del jurat 
que existia abans a portar 
una figura que dinamitzi i 
presenti la final i que sigui 
alguna cara reconeguda 
i professional del sector 
musical de la ciutat per tal 
de promocionar els grups 
i fer-los més visibles. El 
que si que hi haurà, és un 
premi del públic com a 
tret diferencial entre els 
finalistes.

5.1.4. Concerts 
Fontana

Acció: Concerts 
Fontana

Descripció de l’acció: 
Consolidar la programació 
mensual dels Concerts 
Fontana.

Objectius específics:        
• Fomentar la participació 
de les entitats i associacions 
vinculades a l’equipament 

en l’organització dels 
concerts.

• Augmentar el nombre 
de públic assistent als 
concerts.

• Crear una marca de la 
programació pròpia de 
l’Auditori per a la seva 
difusió.

Enguany s’han organitzat 
15 concerts propis de 
La Fontana i hi ha actuat 
un total de 37 artistes o 
bandes:

• Gener:

Ayams, Kids From The 90’s 
i Matís. 21 de gener. Hi van 
assistir unes 70 persones. 
Matís i Ayams són grups 
que va sol·licitar tocar a 
través del formulari del web 
i Kids From the 90’s havia 
participat al DMJ 2016. La 
barra la van gestionar els 
grups.

Aloha Bennets, No Craft i 
Vàlius. 28 de gener. Hi van 
assistir unes 200 persones. 
Els grups formaven part 
d’un projecte el qual vam 
assumir com a equipament 
per donar-los-hi suport. La 
barra la van gestionar els 
grups.

• Febrer: 

concert de carnestoltes per 
a adolescents amb Brot i 
Sonats A Part. 24 de febrer. 
Tots dos grups formen 
part dels bucs d’assaig i 
per franja d’edat dels seus 
membres se’ls va proposar 
participar a aquesta festa. 
La barra la va gestionar La 
Fontana. Hi van assistir unes 
60 persones.

• Març: 

The Sastres Band, FUR 
i Bul Kak. 31 de març. 
El primer és un grup 
vinculat a l’equipament 
a través del DMJ i altres 
projectes musicals i els 
dos darrers són grups de 
joves graciencs que havien 
mostrat interès en actuar a 
La Fontana. La barra la van 
gestionar els grups. Hi van 
assistir unes 100 persones.

• Abril:

Semifinal del Festival Brot 
amb Genís Pena, Frida 
Walala, The Artichokes i 
Nasty Walkers. 8 d’abril. 
Vam celebrar una de les 
semifinals del festival dirigit 
a bandes emergents de la 
ciutat i coorganitzat entre 
els diferents espais i casals 
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de joves i el Departament 
de Joventut. La barra la va 
gestionar El Polvorí i una 
de les membres del jurat 
era una representant de La 
Diabòlica. Hi van assistir 
unes 70 persones.

Jam session amb The 
Ineptes Blues Band: 28 
d’abril. Aquesta vetllada 
es va coorganitzar amb 
aquesta banda dels bucs 
d’assaig i va ser una idea a 
cavall entre el micro obert i 
concert. Primer van actuar 
ells i després van fer de 
banda base per a la jam. 
La barra es va gestionar 
entre la banda i La Fontana. 
Hi van assistir unes 50 
persones.

• Maig:

Comerç al carrer amb 
Oselznick i Sloppy Joe: 6 
de maig. La Fontana va 
participar de la festa amb 
diverses activitats entre les 
quals el concert vermut on 
hi van actuar aquestes dues 
bandes dels bucs d’assaig. 
La barra la va gestionar 
l’AEiG Montnegre Josep 
Carner. Hi van assistir unes 
50 persones.

Krimson Piper, Mateu-los 
i Onyric Joy. 12 de maig. 

Els dos primers grups 
són dels bucs d’assaig i el 
darrer del Districte i havia 
mostrat l’interès en actuar 
a La Fontana a través del 
formulari. La barra la van 
gestionar els grups. Hi van 
assistir unes 60 persones.

• Juny: 

Festival Simfònic: 10 de 
juny. Vam acollir i coordinar 
un dels concerts d’aquest 
festival juvenil on hi va 
actuar la coral The New 
Zombies amb qui ja tenim 
un vincle de diverses 
activitats.  Hi van assistir 
unes 200 persones.

• Juliol:

Júlia Gómez i Marcel & Isma 
al concert de La Fontana a 
la fresca: 18 de juliol. En el 
marc del cicle d’activitats 
organitzades a la plaça de 
darrera l’equipament vam 
organitzar aquest concert 
amb una cantautora dels 
bucs d’assaig i una parella 
de músics joves de Gràcia. 
Hi van assistir unes 60 
persones.

Bdaraka’s, Mad Cartridge 
i VOID: 14 de juliol. El 
primer grup és dels bucs 
d’assaig i els dos darrers 
participants al Festival 

Brot 2017. La barra la van 
gestionar els grups. Hi van 
assistir unes 60 persones.

• Octubre:

Concert de Castanyada 
amb El Ventilador, Lírica 
de Trobadors i The Sastres 
Band: El primer grup va 
mostrar el seu interès en 
actuar a La Fontana i els 
dos darrers són grups que 
han participat a d’altres 
projectes musicals com els 
micros oberts o el DMJ. La 
barra la va gestionar l’AEiG 
Montnegre Josep Carner. 
Hi van assistir unes 250 
persones.

Nico Pepi & Albert Oliveres 
al comerç al carrer: 7 
d’octubre. La Fontana va 
participar de la festa amb 
diverses activitats entre les 
quals el concert vermut 
on hi van actuar aquest 
duet que té vincle amb La 
Fontana per altres projectes 
musicals. La barra la va 
gestionar La Diabòlica. 
Hi van assistir unes 50 
persones.

• Novembre:

Zumoparty vol. II: 3 de 
novembre. Aquest col·lectiu 
de trap i R&B va actuar a 



través de contactes que 
havíem fet després del 
seu interès en actuar a La 
Fontana. La barra la va 
gestionar Nòmades – Teatre 
Crític de Gràcia. Hi van 
assistir unes 150 persones.

Brush, Skatologikos i 
Alison Darwin a la final del 
DMJ 2017: Vam celebrar 
el concert final d’aquest 
concurs coorganitzat entre 
el Casal de Joves del Coll, 
els Locals d’Assaig de La 
Sedeta i l’Espai Jove La 
Fontana. La barra la va 
gestionar l’AEiG Montnegre 
Josep Carner. Hi van assistir 
unes 120 persones.

Els concerts organitzats 
per La Fontana tenen 
l’objectiu d’oferir espais 
i recursos de qualitat a 
grups novells principalment 
i a d’altres que, assumint 
les condicions, també 
busquin espais d’actuació. 
Els concerts es nodreixen 
dels grups vinculats a 
l’equipament ja sigui als 
bucs d’assaig o a través 
d’altres projectes de 
dinamització musical i 
també de la resta de grups 
que mostren el seu interès 
a través del formulari del 
web. 

A dalt, concert de música celta per Sant Patrick’s i a sota una 
imatge de la primera Jam Session celebrada a La Fontana. 
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La persona responsable 
d’aquest projecte 
programa concerts amb 
un cert equilibri estilístic 
i s’encarrega de fer tot 
el procés previ i durant 
el concert amb els grups 
per tal d’aportar un valor 
pedagògic afegit que 
serveixi d’aprenentatge als 
grups.

La gestió de la barra del 
bar s’ofereix als grups 
que actuen com a opció a 
obtenir un benefici de la 
seva actuació però sovint 
ho descarten. Així, s’obre 
una porta a la participació 
d’entitats i associacions 
vinculades a l’equipament 
que també ofereixen 
suport a l’equip tècnic de 
La Fontana en les tasques 
associades al concert: 
control d’accessos, gestió 
de la sala, neteja i recollida, 
etc. El benefici material per 
als col·lectius i associacions 
és el benefici econòmic de 
la gestió de la barra. Al llarg 
del 2017 s’ha comptat amb 
entitats que ja coneixien 
aquesta opció, algunes s’han 
consolidat i s’ha ampliat a 
d’altres. L’AEiG Montnegre 
Josep Carner, l’Esplai 
Espurna, La Diabòlica, 

Nòmades – Teatre Crític 
de Gràcia i El Polvorí 
són les principals entitats 
que participen en aquest 
aspecte.

En relació al nombre 
d’assistents als concerts 
la dinàmica ha estat 
pràcticament sostinguda 
en relació al 2016. No 
obstant, alguns concerts 
concrets pels quals hem 
apostat com a equipament i 
hi hem destinat més temps, 
energia i recursos han 
comportat una assistència 
major. Un exemple d’això 
és el concert del novembre 
de gènere trap pel qual 
vam fer força seguiment 
i suport als artistes que 
tenien la inquietud d’actuar 
perquè és un gènere 
amb molta incidència 
actualment i crèiem que 
hi podíem aportar qualitat 
tècnica i organitzativa. En 
qualsevol cas, l’assistència 
als concerts depèn en gran 
mesura de la capacitat 
de difusió i mobilització 
dels artistes i és irregular 
perquè com a equipament 
no hem aconseguit encara 
tenir una marca pròpia o 
específica que formi part 
de l’imaginari del jovent. 

Sí que som un espai de 
referència per a joves però 
tan divers i generalista que 
no aconsegueix entrar en 
cap circuit concret; sempre 
és en funció del circuit que 
ja tinguin creat prèviament 
els artistes que actuen.

Els Concerts de La Fontana 
en números són: 

• Nombre de concerts 
propis organitzats: 15

• Nombres de bandes 
participants:

• Nombre de públic 
assistent: 1.500

5.1.5. Projecte 
musical propi

Acció: Concerts 
Fontana

Descripció de l’acció: 
Crear un nou projecte de 
programació musical pròpia 
vinculat a la música negra.

Objectius específics:        
• Definir el nou projecte 
musical.

• Calendaritzar i definir els 
criteris de programació.

• Crear una marca i imatge 
pròpia del projecte per fer-
ne difusió.



En relació al darrer objectiu 
de l’acció anterior, es va 
fixar com a línia i acció 
pel 2017 crear un cicle 
regular de concerts centrats 
en un gènere o circuit 
específic i pel qual també 
s’hi pogués destinar una 
partida pressupostària 
adient per assegurar-ne la 
qualitat. En aquest sentit, 
el vessant pedagògic i 
d’oferir oportunitats als 
artistes quedava en un 
segon terme per tal de 
prioritzar la qualitat artística 
que aportés una regularitat 
i fidelització del públic. 
Aquesta idea segueix essent 
present com a projecte 
que compleixi aquesta 
finalitat però va quedar 
aparcada per falta de temps 
de qualitat per dedicar-li i 
perquè sovint l’Auditori de 
La Fontana queda ple amb 
les cessions a entitats i les 
altres activitats pròpies. 
Enguany serà el moment 
de valorar si s’hi aposta 
definitivament i des de 
principis d’any o si agafa una 
altra forma.

Acció: Suport a 
la creació d’arts 
escèniques 

Descripció de l’acció: 
Realitzar un suport i 
promoció de la creació 
d’arts escèniques, 
fomentant l’experimentació 
i cerca, a la vegada que ser 
un aparador de projectes 
d’arts escèniques.

Objectius específics:        
• Oferir espais de lliure 
creació.

• Consolidar un sistema de 
convocatòries artístiques.

• Establir els criteris de 
retorn a l’equipament.

• Definir els recursos 
disponibles per a les 
residències artístiques.

• Facilitar espais d’assaig 
a col·lectius graciencs 
vinculats a les arts 
escèniques.

5.2. Suport a la 
creació d’arts 

escèniques 

5.2.1. Residències 
d’arts escèniques

• Programar dins les 
activitats mensuals de 
l’agenda cultural algunes 
de les creacions nascudes 
dins les residències.

Tot i començar forts el 
2017 amb aquest nou servei 
per a realitzar residències 
artístiques, cal dir que 
la convocatòria després 
d’estiu no es va acabar 
de dur a terme perquè 
moltes de les demandes 
eren en horari de tarda i 
per l’activitat pròpia del 
centre, és inviable acollir de 
manera estable companyies 
artístiques sinó és pel 
matí. Això ens ha portat 
a replantejar de nou quin 
model de residència volem 
seguir i què podem oferir.

Tot i que des de setembre 
no s’ha obert cap 
convocatòria sí que s’han 
acollit propostes artístiques 
que ens ha anat arribant a 
través del web.

Les residències en números 
són: 

• Nombre de companyies 
acollides: 10

• Nombre d’activitats on 
s’ha fet intercanvi: 4
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5.2.2. Assajos

Acció: Assajos

Descripció de l’acció: Ser 
un espai de referència per 
les companyies amateurs de 
dansa i teatre.

• Acollir assajos puntuals 
d’entitats i col·lectius de 
forma puntual.

• Facilitar espais d’assaig 
puntuals a grups 
d’adolescents que ho 
sol·liciten.

• Programar dins les 
activitats pròpies del centre 
alguna peça d’aquest grups 
esporàdics.

• Oferir propostes 
d’oci alternatiu als i les 
adolescents.

Hem detectat aquest final 
d’any una alta demanda per 
realitzar assajos puntuals 
de petites coreografies o 
peces teatrals, per això, 
La Fontana, va decidir 
crear més vincle amb 
aquests diferents grups 
de joves i intentar sumar 
les seves creacions a 
diferents activitats que 
organitzem directament 
com equipament.

Els assajos en números són: 

• Nombre d’assajos 
puntuals: 30

• Nombre de grups de 
joves: 4

Acció: Assaigs

Descripció de l’acció: 
Esdevenir un espai on 
companyies de teatre o 
dansa vinguin a mostrar 
les seves peces artístiques.

5.2.3. Exhibicions

dansa i teatre.

• Programar dins l’agenda 
cultural del centre 
propostes d’arts escèniques 
de companyies amateurs.

• Oferir propostes d’oci 
alternatiu a la població 
adolescent.

Cada cop es fa més 
evident la manca d’espais 
on companyies amateurs 
puguin mostrar la seves 
peces artístiques sense 
haver de pagar un alt preu. 
No tots els equipaments 
públics de la ciutat tenen 
unes condicions idònies, 
ni espai dins la seva 
programació per donar veu 
a companyies que tot just 

acaben de néixer, o bé, 
experimentin amb les arts 
escèniques. La Fontana no 
ha volgut donar l’esquena a 
aquesta realitat i per això es 
mostra oberta a qualsevol 
tipus de proposta i format.

Alguns dels projectes artístics 
que han passat per l’Auditori 
de La Fontana al llarg 
d’aquest 2017 han estat:

• Gener: Representació 
obra “El sopar”.

• Febrer: Cia Papelera 
emocional “Narb”, teatre 
fòrum Ferrer i Guàrdia.

• Març: Club Cronopios 
amb Literary Combat 
, Cicle residències, 
Companyia Arsènic teatre .

• Abril: Han’a (exhibició 
K-pop).

• Maig: Abat Oliba 
“Efectes Secundaris”, Pànic 
escènic.

• Juny: Jam Swing, cia 
Rumb teatre “Engrunes”.

• Juliol: “Only love can 
hurt”(jove estudiant de 
Batxillerat artístic).

•  Setembre: Han’a 
(K-pop), Jam de swing.

• Novembre: Halloween 



Party (masterclass zumba).

• Desembre: Nòmades 
Teatre (pessebre vivent).

Les exhibicions en números 
es poden resumir en:

• Nombre d’exhibicions: 28

• Nombre de públic 
assistent: 3.525

Cal destacar el suport 
especial que s’ha fet a dos 
projectes que ja s’han anat 
consolidant al centre i que 
aquest 2017 no van faltar a 
la seva cita: Dia de la dansa 
i Mutis.

Dia de la dansa

El 29 d’abril es celebra 
el Dia internacional de la 
dansa i l’equipament dóna 
suport a aquesta data 
amb la col·laboració de la 
companyia de dansa 360 
grados.

Al llarg del dia es divideix 
l’activitat en dues parts molt 
remarcades: una primera 
que ofereix classes gratuïtes 
de dansa contemporània 
i una segona part, amb 
l’exhibició de vàries peces 
de diferents companyies 
on es barregen diferents 
estils de dansa, des de 
ballet clàssic a moviments 
moderns com el hip hop.

MUTIS

Del 15 al 19 de març va 
tenir lloc un nou certamen 
del Festival de teatre 
independent de Barcelona 
MUTIS. L’Espai Jove La 
Fontana va acollir 5 de les 
obres que es van presentar.

La peculiaritat d’aquest 
festival és que presenta de 
manera gratuïta un ampli 
ventall d’obres de teatre 
que pot anar des dels 
autors més clàssics fins les 
noves experimentacions de 
dramaturgs novells.

Cal destacar també, que 
totes les companyies que hi 
participen formen part del 
món universitari.

El Dia de la Dansa. 
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5.3. Suport a la 
creació d’arts 

escèniques 

Acció: Suport a la 
creació 

Descripció de l’acció: 
Realitzar un suport i 
promoció de la creació 
audiovisual, fomentant 
l’experimentació i cerca, 
a la vegada que ser un 
aparador de projectes 
audiovisuals.

Objectius específics:        
•  Participar de 
l’organització i realització 
del Festival VisualSound.

• Cedir espais a 
estudiants en l’àmbit de 
les audiovisuals per a la 
realització de càstings.

• Donar suport als i 
les joves estudiants 
d’audiovisuals tot donant 
resposta a les seves 
necessitats de trobar espais 
on projectar treballs de 
finals de curs.

5.2.1. Festival 
BCNVisualSound

Acció: Festival 
BCNVisualSound

Descripció de l’acció: 
Exhibició i promoció de 
la creació audiovisual, 
fomentant la participació 
dels joves creadors/es.

Objectius específics:        
•  Participar de 
l’organització i realització 
del Festival VisualSound.

• Esdevenir una plataforma 
de difusió de la creació en 
l’àmbit audiovisual de la 
ciutat.

• Promocionar i difondre a 
joves creadors en l’àmbit 
audiovisual .

• Introduir a persones en 
inquietuds creatives en 
l’àmbit audiovisual.

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

• Aconseguir el màxim 
d’impacte i promoció dels 
participants.

Aquest 2017 es va celebrar 
la 14a edició del festival 
amb algunes novetats 
organitzatives: reducció 
de categories (només 
es mantenien ficció, 
documental i videocreació) i 
el concurs dos minuts en un 
dia i reducció del nombre 
d’activitats, intentant 
programar xerrades i tallers 
amb ponents importants i 
d’aquesta manera, intentar 
que el nombre d’assistència 
augmentés.

La Fontana era 
l’equipament referent del 
concurs 2 minuts en un 
dia, amb la sorpresa de ser 
una de les activitats amb 
més participació de joves 
estudiants d’audiovisuals. 
L’experiència va ser molt 
enriquidora.

Per segon any consecutiu, 
la cloenda del festival es 
va dur a terme al centre 



d’estudis Institut Mare de 
Déu de la Mercè amb la 
col·laboració d’una part dels 
estudiants de l’institut.

El Festival BCNVisualSound 
en números es resumeix 
així: 

• Nombre d’obres rebudes: 
140

• Nombre d’obres 
seleccionades: 71

Acció: Càstings/
gravacions

Descripció de l’acció: 
Donar suport a les 
necessitats que els estudis 
d’audiovisuals requereixen 

5.3.2. Càstings/
gravacions

al seu alumnat.

Objectius específics:        
• Cedir espais a 
estudiants en l’àmbit de 
les audiovisuals per a la 
realització de càstings.

• Cedir espais a 
estudiants en l’àmbit de 
les audiovisuals per a la 
realització de gravacions en 
els seus treballs d’estudi.

Cada any es reben més 
demandes de cessió/lloguer 
d’espais per tal de realitzar 
càstings o gravacions 
per a la elaboració de 
diferents treballs de mòduls 
d’audiovisuals. Aquest 
fet ens va portar a crear 
un protocol de cara a 
donar resposta a aquesta 
demanda: la persona 
ha de justificar a través 
d’un escrit, que l’activitat 
que portarà a terme a 
l’equipament correspon a 
una de les assignatures que 
cursa en els seus estudis 
d’audiovisuals.

Els números són: 

• Nombre de demandes 
satisfetes: 13

• Nombre de grups de 
joves: 13

• Obres participants concurs 
2 minuts en un dia: 20

Participants o organització al photocall del Festival BCNVisualSound.  
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5.3.3. Projecció de 
curtmetratges i 

documentals

Acció: Projecció 
de curtmetratges i 
documentals 

Descripció de l’acció: 
Realitzar un suport i 
promoció de la creació 
audiovisual, fomentant 
l’experimentació i cerca, 
a la vegada que ser un 
aparador de projectes 
audiovisuals.

Objectius específics:         
• Donar suport als i 
les joves estudiants 
d’audiovisuals donant 
resposta a les seves 
necessitats de trobar espais 
on projectar treballs de 
finals de curs.

• Ser un equipament de 
referència per aquelles 
entitats que volen mostrar 
el seu projecte audiovisual 
fent denúncia a alguna 
temàtica en concret.

Acció: Documentals 
de caràcter social

Descripció de l’acció: 
Donar cabuda a propostes 
d’audiovisuals amb fins no 
comercials.

Objectius específics:         
• Cedir sales de 
l’equipament per a la 
projecció de propostes no 
comercials.

• Esdevenir un espai per a 
la presentació i projecció 
de documentals de caràcter 
social.

Tota persona que té entre 
mans un curtmetratge o 
documental audiovisual 
busca poder exhibir-lo allà 
on calgui. L’Espai Jove La 
Fontana ha passat a ser un 
dels equipaments on més 
estudiants d’audiovisuals 
volen projectar les seves 
primeres òperes primes. La 
proximitat d’un transport 
públic, la flexibilitat horària 
del centre, així com el 
nombre de sales que poden 
tenir accés, ha facilitat 
que grups d’estudiants 
tinguin com a referència La 
Fontana a l’hora d’exhibir 
les seves peces.

A més de les demandes a 
títol particular que rebem 
per part d’estudiants 
d’audiovisuals, també 
som una plataforma per 
tal d’exhibir documentals 
realitzats des de diferents 
entitats.

Aquest 2017 hem comptat 
amb: Alerta amazónica 
amb el seu documental: 
“Lágrimas de aceite” i 
el Col·lectiu VIO amb el 
documental: “Nacido en 
siria”.

Les projeccions de 
documentals socials en 
números són: 

• Projeccions: 10

• Grups de joves: 10

Dos dels projectes 
audiovisuals que cal 
destacar de l’any són: 
Coll Fantasy i Cicle de 
Cinema a la fresca sobre 
mobilitzacions civils.

Coll Fantasy

Coll Fantasy és un cicle 
d’activitats de divulgació de 
la ciència ficció i la fantasia 
que es celebra des de fa 
més de 10 anys al Centre 
Cívic El Coll – La Bruguera 
durant el mes de novembre. 
Aquest 2017 els seus 
organitzadors han realitzat 
una de les activitats a La 
Fontana: la projecció dels 
curtmetratges finalistes del 
concurs de curts de ciència 
ficció.



Cicle de Cinema 
a la fresca sobre 
mobilitzacions civils

Aquest cicle de cinema 
està organitzat per les 
entitats que formen part del 
Consell de la Joventut de 
Barcelona. Els documentals 
de temàtica social tenen 
una cita a la plaça de davant 
de l’Espai Jove La Fontana 
tots els dijous de juliol a 
partir de les 21h. Totes les 
sessions van ser gratuïtes 
i van anar seguides d’un 
debat.

Aquest 2017 les temàtiques 
tractades han estat: 
transsexualitat / identitat 
de gènere, migracions 
fronteres i refugiades i 
educació en el lleure / 
transformació social.

5.4. Exposicions 

Acció: Exposicions 

Descripció de l’acció: 
Realitzar un suport i 
promoció de la creació 
a artística en relació a 
materials expositius de 
diferents formats.

Objectius específics:        

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

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

Tot i que l’equipament 
no compta amb una sala 
exclusiva d’exposicions, 
cada cop són més les 
entitats i joves artistes que 
s’adrecen a La Fontana 
en busca d’un espai on 
saben que poden exhibir 
lliurament el seu procés 
creatiu en relació a una 
temàtica concreta. Enguany 
hem volgut donar un 
valor afegit a totes les 
exposicions i per aquest 
motiu les hem emmarcat 
dins d’algun projecte 
propi del centre, com per 
exemple, el Calendari 
singular.

Les exposicions que hem 
acollit al llarg de l’any són:

• Instal·lació refugiats

• Alumnes Batxillerat 
artístic Escola Pia (Punt JIP)

• Exposició cartells 

Barcelona Visualsound, 
Rought Diamonds i Brot.

• Exposició MOVART

• Exposició sobre la dona 
de la jove Belen

• Poemes Drets Humans

• Aixada Antiracista

• Exposició refugiats

• Academia Taure

• Exposició sobre la Sida

• Exposició alumnes d’ESO 
sobre la donació de sang

• Exposició Mandales

• Exposició Mireia (Punt 
JIP)

• Exposció Mariona de 
l’escola Vedruna

• Fundació Proide

• Petjades del Turisme

• Exposició Minerva

• Exposició 25N projecte 
ATE

• Mural taller de manga

• Exposició Parlante

• Exposició Critic’Art

• Exposició Evasión 
estudiants UPF
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Les exposicions en números 
són les següents: 

• Nombre d’exposicions: 23

• Nombre de participants 
joves: 7

• Nombre d’entitats: 7

D’aquestes exposicions en 
destaquem:

Exposició projecte 
Minerva

Estem molt contents 
d’haver pogut acollir durant 
un mes una mostra d’art 

de les artistes del Projecte 
Minerva. Aquest projecte 
espera ser un punt de 
trobada per a les creadores 
del Districte i un altaveu del 
talent femení i la creació 
cultural de les dones de 
Gràcia per a la comunitat i 
l’entorn artístic de la ciutat. 
La seva finalitat és el foment 
de la creació cultural de les 
dones, des del territori i 
amb perspectiva de gènere.

Inauguració de l’exposició del Col·lectiu Minerva. 



5.5. Suport a 
grups i entitats 

juvenils del 
Districte 

Acció: Suport a grups 
i entitats juvenils del 
Districte 

Descripció de l’acció: 
Realitzar un suport 
infraestructural i tècnic 
a aquelles entitats i 
col·lectius juvenils que 
volen organitzar activitats a 
l’equipament.

Objectius específics:

• Promoure i acollir 
activitats organitzades per 
entitats, tot recolzant en 
la mesura del possible la 
comunicació i logística de 
l’activitat

• Crear projectes de 
dinamització comunitària 
conjuntament amb els i 
les joves que fan ús de 
l’equipament.

• Oferir suport a aquelles 
iniciatives juvenils del 
Districte o vinculades 
a l’equipament i que 
necessitin tant de suport 
infraestructural com tècnic.

5.5.1. Activitats i 
projectes musicals

Acció: Concerts 
d’entitats i 
associacions

Descripció de l’acció: 
Acollir concerts organitzats 
per entitats i associacions.

Objectius específics:

• Fomentar l’organització 
de concerts a l’equipament 
per part de les entitats 
juvenils de Gràcia.

• Augmentar la demanda 
d’entitats i associacions per 
organitzar concerts dins 
l’equipament.

• Diversificar la demanda 
per organitzar concerts al 
llarg de l’any.

Un dels principals objectius 
de l’equipament és facilitar 
espais a les entitats i 
associacions per a que 
puguin organitzar les seves 
activitats. En aquest sentit, 
cal tenir en compte la 

gran demanda que hi ha 
per organitzar concerts 
a l’equipament. Per una 
banda serveixen per 
donar a conèixer aquesta 
col·lectius i per l’altre, 
per tenir ingressos per a 
projectes propis a través de 
les gestió de la barra de bar. 

Els concerts en números 
són els següents: 

• Concerts: 28

• Públic assistent: 
5.013persones

D’aquests concerts 
destaquem:

Sessions DUB

Vam iniciar l’any i des del 
col·lectiu se’ns va oferir 
la possibilitat de realitzar 
concerts de manera regular 
de música reggae, en horari 
de tarda i gratuïts amb 
l’objectiu d’oferir al barri de 
Gràcia una oferta musical 
una mica diferent al que 
ofereixen les sales habituals 
del Districte.
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La primera sessió va ser un 
èxit i de seguida vam veure 
que aquest tipus de concert 
era d’interès per un sector 
prou important del jovent 
de Barcelona ciutat. Es va 
valorar que en èpoques 
de bon temps és un tipus 
d’activitat que ve més de 
gust fer-la a l’aire lliure i 
d’aquí que les tres sessions 
s’hagin fet en temporada 
d’hivern i tardor.

Els números de les sessions 
DUB són: 

• Nombre de sessions 
organitzades: 3

• Nombre de participants: 
600 persones

Intèrprets Clàssics a La 
Fontana

El projecte ofereix un 
espai on el jovent de 
ciutat pugui tenir una 
primera experiència amb 
una orquestra clàssica al 
marge de les visites que 
hagin pogut fer amb els 
seus centres escolars a 
l’Auditori, Liceu o Palau de 
la música.

La proposta va néixer de la 
mateixa orquestra, la Jove 
orquestra Barcino, que 
després d’haver realitzat 

uns quants concerts va 
valorar la possibilitat de 
tenir La Fontana com a 
sala principal per a portar a 
terme els seus repertoris.

En aquest sentit, al llarg 
d’aquest 2017 s’han 
programar 2 concerts i 
iniciem el 2018 amb moltes 
ganes de seguir treballant 
conjuntament.

Els números d’Intèrprets 
Clàssics a La Fontana són: 

• Nombre de sessions 
organitzades: 2 concerts

• Nombre de participants: 
250 persones. 

Acció: Concerts de 
projectes solidaris 

Descripció de l’acció: 
Acollir la realització de 
concerts per recollir diners 
per a projectes solidaris.

Objectius específics:

• Acollir projectes vinculats 
a l’activisme social.

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

El Pessebre Nòmada de la companyia Nòmades Teatre Crític de 
Gràcia a la plaça de darrera l’equipament. 



Ens els últims anys ha 
anat creixent la demanda 
de col·lectius que volen 
organitzar concerts i 
activitats a La Fontana 
que tenen com a objectiu 
recollir fons per a 
projectes solidaris, que 
normalment tenen a veure 
amb conflictes armats que 
s’estan donant a algun país, 
com per exemple Síria i 
d’altres més vinculats a 
la recollida de fons per a 
dur a terme accions per 
pal·liar les conseqüències 
d’alguna catàstrofe natural. 
D’acord amb l’objectiu 
d’acompanyar aquestes 
propostes a activitats 
de contextualització i 
coneixença del projecte, 
s’han intentat vincular 
aquestes iniciatives a 
propostes del Calendari 
singular (veure punt 4.3. 
Calendari singular).

5.5.2. Activitats 
i projectes d’arts 

escèniques

Acció: Arts 
escèniques

Descripció de l’acció: 
Millorar i augmentar la 
programació de projectes 

vinculats a les arts 
escèniques.

Objectius específics:

• Augmentar la 
programació de projectes 
vinculats a les arts 
escèniques.

• Continuar amb la 
diversificació d’activitats 
a l’Auditori i donar més 
cabuda així a projectes 
vinculats a les arts 
escèniques.

• Acollir propostes de 
col·lectius vinculats a les 
arts escèniques.

Cal destacar d’aquest 2017 
la vinculació de Nòmades 
Teatre amb l’equipament.

Nòmades Teatre

Gràcies a l’inici d’obres de 
l’espai “Els tres lliris” vam 
iniciar un primer contacte 
amb la companyia Nòmades 
Teatre. La seva primera 
demanda va ser poder 
venir assajar a La Fontana. 
Així es va fer, i després 
de crear vincle durant els 
dos primers mesos de 
l’any, de seguida van veure 
que La Fontana els podia 
oferir quelcom més que 
sales per assajar. D’aquesta 
manera s’ha iniciat una 

relació molt estreta i s’han 
començat a fer les primeres 
col·laboracions amb 
projectes propis del centre 
com Gràcia riu i Nadal.

La seva predisposició a 
oferir ajuda quan els hi 
demanàvem ha fet que 
de cara el 2018 iniciem 
amb ells nous projectes i 
que un dels companys de 
dinamització formi part de 
la companyia.

Nòmades Teatre en 
números: 

• Activitats al llarg de l’any: 3

• Públic assistent: 90 
persones

5.5.3. Activitats 
de caràcter lúdic i 

social

Acció: Programació 
d’activitats de 
caràcter lúdic i social 

Descripció de l’acció: 
Acollir propostes vinculades 
a projectes de caràcter 
social, transformador, de 
sensibilització, debat i lúdic.

Objectius específics:

• Acollir propostes de 
caràcter social i lúdic.
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• Facilitar que les entitats 
i associacions de Gràcia 
i  Barcelona, sobretot les 
juvenils, puguin organitzar 
activitats d’aquest àmbit a 
l’equipament.

Acció: Programació 
d’activitats vinculades 
a l’activisme social 

Descripció de l’acció: 
Continuar sent un 
espai per a la creació 
i desenvolupament 
d’iniciatives vinculades a 
l’activisme social.

Objectius específics:

• Millorar la coneixença de 
les entitats que fan ús de 
l’equipament, dels diferents 
serveis i recursos que 
tenen al seu abast dins La 
Fontana.

• Establir una interlocució 
fluida amb les entitats 
juvenils del Districte de 
Gràcia per tal de detectar 
les seves necessitats i 
donar-los-hi resposta.

Al llarg d’aquest any La 
Fontana ha acollit un seguit 
d’activitats de caràcter 
social i lúdic. Els projectes 
més destacats que s’han 
desenvolupat al llarg de 

l’any són:

• Youtubers

• Kboom

• Mugronets Market

• Wrestling

• Renova la teva roba Jove

• Draw for animals

• Commomore/MSX

• Fontana by night

• Smash Bross

• Torneig Epic

• Horror Market

• Jocs de rol-Crònicas 
Nocturnas

Aquestes activitats en 
números són: 

• Nombre d’activitats 
organitzades: 20

• Nombre d’entitats 
juvenils participants: 10

Kboom

Kboom és un espai de 
referència dins el món de 
la il·lustració perquè recull 
obra d’artistes novells 
conjuntament amb tallers 
i xerrades de dibuixants 
consagrats. També és un 
referent de tots aquells 

fanzines independents que 
hi ha a Barcelona ciutat.

Els números de KBOOM:

• Nombre d’artistes 
convidats: 20

• Públic assistent: 270 
persones. 

Mugronets Market

El projecte Mugronets 
Market té com a finalitat 
recaptar diners per tal 
d’ajudar a acabar el procés 
a dones mastectomitzades 
després de patir un càncer 
de mama. Aquest 2017 es 
va realitzar un mercat de 
roba de segona mà amb 
activitats infantils i musicals 
que va recaptar molts 
diners per la reconstrucció 
de mugrons, o bé, per la 
realització de tatuatges en 
la zona de la cirurgia.

Aquesta iniciativa està 
encapçalada per una dona 
de Gràcia i compte amb 
el recolzament d’un gran 
nombre d’actors i actrius 
que a través de les seves 
xarxes socials fan difusió 
de les activitats i diferents 
materials que van editant 
per tal de recollir diners. 
Creiem que aquest tipus 
d’iniciatives tenen cabuda 



al centre per tal de 
conscienciar a les noies 
joves que han de fer-se 
revisions periòdiques de 
mames i ginecologia.

Els números del Mugronets 
Market són: 

• Nombre d’artistes 
convidats: 4

• Públic assistent: 300 
persones

Renova la roba Jove

El projecte Renova la teva 
roba ja fa quatre anys que 
es va iniciar a la ciutat 
de Barcelona i diferents 
equipaments de la ciutat 

acollíem dos cops l’any una 
campanya de recollida i 
intercanvi de roba.

Des dels equipaments 
juvenils que hi participàvem 
es va veure la necessitat 
de trobar una fórmula on 
el jovent de Barcelona 
es fes seu el projecte, 
d’aquí neix el Renova la 
roba Jove on uns dels 
requisits indispensables és 
que la persona que ve a 
deixar roba i participa de 
l’intercanvi tingui entre 12-
35 anys.

L’experiència d’aquesta 
primera edició ha estat 

molt positiva, tot i que som 
conscients que queda molta 
feina per fer i de cara 2018 
un objectiu és arribar a tots 
els joves dels instituts del 
Districte de Gràcia.

Paral·lelament, l’equipament 
compte amb un espai fix 
d’intercanvi de roba.

Els números del Renova la 
roba jove són: 

• Número de persones 
que han deixat roba: 15 
persones

• Públic assistent al dia de 
l’intercanvi: 15 persones

Decoració del Renova la roba jove. 
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5.6. Suport a joves 
individuals 

Acció: Viver 
d’emprenedoria 
juvenil

Descripció de l’acció: 
Reformular el Viver 
d’Emprenedoria Juvenil de 
l’equipament.

Objectius específics:

• Donar suport 
als emprenedors i 
emprenedores en la 
posada en marxa dels 
seus projectes (formació, 
assessorament i 
acompanyament per 
millorar les seves habilitats 
i capacitats).

• Oferir un servei 
adequat i adaptat a 
les característiques i 
necessitats dels i les joves 
Viver de Projectes Juvenils 
Foment de l’autoocupació 
i l’economia social de la 
ciutat.

• Potenciar, difondre i 

La línia de treball de suport 
al jove individual segueix 
com cada any principalment 
des del Punt d’Informació 
Juvenil de Gràcia.

Com cada any, s’ha tornat 
a acollir la sala d’estudi 
puntual en període 
d’exàmens. Aquest any 
2017 s’ha modificat l’horari 
de la sala d’estudi, que 
fins al 2016 era de 21:00 a 
01:00 i el 2017 ha passat 
a ser d’11:00 a 15:00. 
S’ha valorat dur a terme 
aquest canvi ja que els 
usos de la sala eren cas ve 
nuls. Aquest nou horari 
de moment però, no ha 
millorat els usos de la sala i 
continuen sent mol baixos.

Durant les tardes h ha un 
gran nombre de joves que 
utilitzen l’Espai de trobada 
com a espai per a estudiar, 
fer deures i treballs 
en grup. Cal destacar 
l’elevat nombre d’usos els 
diumenges a la tarda, franja 
horària que en el districte 
no hi ha cap biblioteca 
oberta.

5.7. Suport 
a projectes 

d’autoocupació: 
Viver 

d’emprenedoria 
juvenil

optimitzar els recursos en 
l’àmbit de l’emprenedoria 
i l’ocupació de la ciutat de 
Barcelona.

• Fer de Gràcia un Districte 
pioner en tots aquests 
àmbits. L’emprenedoria 
com a signe distintiu del 
Districte.

Durant aquest any 2017 
s’ha seguit treballant 
per reformular el Viver 
d’emprenedoria, fer-lo 
créixer i en definitiva donar 
un millor servei als i les 
joves de la ciutat. S’està 
treballant conjuntament 
entre el Districte de 
Gràcia, Barcelona Activa i 
el Departament de Joventut 
per tal de dur a terme el 
nou projecte. Finalment, 
a finals d’aquest any 2017 
s’ha finalitzat el projecte 
del Viver d’emprenedoria 
per tal d’acabar de definir el 
nou projecte en els propers 
mesos.



6. L’EQUIPAMENT EN XIFRES

A continuació es presenten 
les dades sobre els usos 
de les diferents sales de 
l’equipament (Taller 1, 
Taller 2, Taller 3, Sala 

polivalent, Sala d’Actes, 
Auditori, Buc d’assaig, 
Assessories i Vivers). 
En aquestes xifres no si 
contemplen els usos de 
l’Espai de trobada ni del 
dels serveis ubicats a 
l’equipament (CRAJ, PIJ 
Gràcia, Aquí t’escoltem i 
CJB).

6.1. Resum 
d’indicadors 

d’usos i usuaris 
de les sales

Les dades de les taules 
exposades a continuació 
ens mostren que aquest any 
2017 han passat un total 
d’unes 68.040 persones 
per les diferents sales de 
l’equipament i hi ha hagut 
un total de 3.210 d’usos 
d’aquests espais. Això 
mostra que hi ha hagut 



un descens dels nombre 
de persones que han usat 
les sales de l’equipament 
aquest 2017 (72.672 l’any 
2016), però no del nombre 
d’usos, que ha augmentat 
lleugerament (3.181 l’any 
2016).

Aquests usos durant les 
tardes i els caps de setmana 
els fan majoritàriament 
entitats i associacions 

de Gràcia i de la ciutat, 
en canvi als matins, 
majoritàriament són 
usos de l’administració 
(Ajuntament de Barcelona), 
dels centres educatius del 
Districte de Gràcia i de les 
residències artístiques que 
acull l’equipament.

Cal tenir en compte 
que l’equipament té una 

alta demanada d’espais, 
sobretot pel que fa 
a les sales més grans 
(Sala d’actes, Auditori i 
Polivalent) que fa que, 
sobretot durant les tardes 
i els caps de setmana, 
estiguin saturades i 
s’hagin de rebutjar moltes 
sol·licituds.




