
 
 
 

 
 

 

  

Línies 2018 



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 2 - 

 

  

 

 

  

 

 

C/ Gran de Gràcia, 190-192 

08012 Barcelona 

93 368 10 04 

www.lafontana.org 

 

http://www.lafontana.org/


 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 3 - 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ .............................................................................................................. 7 

1.1. La gestió associativa .............................................................................................................. 7 

1.2. Línies generals d’actuació de l’equipament .................................................................... 9 

1.3. Eixos compartits .................................................................................................................. 10 

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT .................................................................................... 12 

2.1. Serveis ubicats a l’equipament ........................................................................................ 12 

2.2. Equip tècnic .......................................................................................................................... 13 

2.3. Gestió ciutadana .................................................................................................................. 14 

2.4. Gestió interna ...................................................................................................................... 17 

2.5. Sostenibilitat de l’equipament ........................................................................................ 21 

2.6. Visites i participació en jornades .................................................................................... 24 

3. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ ............................................................................................... 26 

3.1. Comunicació externa .......................................................................................................... 26 

3.1.1. Mitjans de comunicació ............................................................................................. 26 

3.1.2. Xarxes socials ............................................................................................................... 27 

3.1.3. Pàgina web .................................................................................................................... 28 

3.1.4. Butlletí ............................................................................................................................ 30 

3.1.5. Whats App ..................................................................................................................... 31 

3.1.6. Comunicació en paper ................................................................................................ 31 

3.1.7. Comunicació de projectes propis ............................................................................ 34 

3.2. Comunicació interna .......................................................................................................... 35 

3.2.1. Senyalística interna .................................................................................................... 35 

3.2.2. Comunicació equip...................................................................................................... 37 

 



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 4 - 

4. SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA ................................................................................. 39 

5. ACTIVITATS I DINAMITZACIÓ ........................................................................................... 42 

5.1. Espai de trobada .................................................................................................................. 42 

5.1.1. Activitats per a joves de 12 a 17 anys .................................................................... 42 

5.1.2. Oci esportiu ................................................................................................................... 46 

5.1.3. Micro obert .................................................................................................................... 47 

5.1.4. Fontana lúdica .............................................................................................................. 49 

5.1.5. Sostenibilitat ................................................................................................................ 53 

5.2. Calendari singular ............................................................................................................... 54 

5.3. Tallers ..................................................................................................................................... 55 

5.4. Dinamització comunitària ................................................................................................. 61 

5.4.1. Dinamització de la Plaça ............................................................................................ 61 

5.4.2. Dinamització territorial .............................................................................................. 62 

6. PROGRAMES DE SUPORT A LA CREACIÓ .............................................................................. 69 

6.1. Suport a la creació musical ............................................................................................... 70 

6.1.1. Bucs d’assaig ................................................................................................................. 70 

6.1.2. Districte Musical Jove – DMJ ..................................................................................... 72 

6.1.3. Festival BROT ................................................................................................................ 74 

6.1.4. Concerts Fontana ......................................................................................................... 75 

6.2. Suport a la creació d’arts escèniques ............................................................................. 76 

6.2.1. Residències d’arts escèniques ................................................................................. 76 

6.2.2. Assajos ............................................................................................................................ 77 

6.2.3. Exhibicions .................................................................................................................... 78 

6.3. Suport a la creació de projectes audiovisuals .............................................................. 79 

6.3.1. Festival Barcelona VisualSound ............................................................................... 79 

6.3.2. Càstings i gravacions .................................................................................................. 80 



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 5 - 

6.3.3. Projecció de curtmetratges i documentals ............................................................ 81 

6.4. Exposicions ........................................................................................................................... 82 

6.5. Suport a grups i entitats juvenils .................................................................................... 83 

6.5.1. Activitats i projectes musicals .................................................................................. 83 

6.5.2. Activitats i projectes d’arts escèniques ................................................................. 85 

6.5.3. Activitats de caràcter lúdic i social .......................................................................... 86 

6.5.4. Cessió d’espais per a activitats internes d’entitats ............................................. 86 

6.6. Suport a joves individuals ................................................................................................. 88 

6.7. Suport a projectes d’autoocupació ................................................................................. 89 

 

  



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 6 - 

  

 



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 7 - 

1. INTRODUCCIÓ 

L’Espai Jove La Fontana té com a finalitat la de servir com a instrument per al 

desenvolupament de polítiques de promoció social, mitjançant un espai relacional i una 

dinamització sòciocultural, i de foment de la participació en l’àmbit juvenil, mitjançant la 

implementació de serveis específics que donin resposta a les necessitats i inquietuds de 

la població jove (de 12 a 29 anys) de la ciutat, especialment d’aquella que es troba a la 

seva àrea territorial d’influència, el Districte de Gràcia. 

A més, promou la plena ciutadania dels i les joves a partir de la participació en projectes 

col·lectius que fomentin la implicació social i comunitària, i de l'accés a una sèrie de 

recursos que afavoreixin l'autonomia i el desenvolupament personal. 

Aquest document té com a objectiu presentar les línies de treball de l’Espai Jove La 

Fontana per aquest any 2018. Aquestes s’organitzen a través de les diferents àrees de 

treball, serveis i organització de l’equipament. 

1.1. La gestió associativa 

L’Espai Jove La Fontana és un equipament juvenil públic del Districte de Gràcia de gestió 

ciutadana coordinat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). 

EL CJB és: 

 Punt de trobada: punt d’intercanvi i de cooperació entre les associacions juvenils 

de Barcelona 

 Referent de la coordinació territorial: es potencia la participació dels i les joves en 

els barris i districtes com una forma d’implicació directa en la vida de la ciutat i en 

la política municipal. 

 Òrgan de representació i d’interlocució: és una entitat independent amb 

personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que compta amb el 

reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres institucions com a vàlid 

interlocutor en polítiques de joventut i en tots aquells temes que afecten la gent 

jove. 
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 Eina de promoció de l’associacionisme juvenil: a través de projectes propis, la 

gestió l'Espai Jove La Fontana, del Punt d’Informació Juvenil de Gràcia i del Centre 

de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona. 

Aquesta gestió per part del CJB aporta un valor afegit a l’Espai Jove La Fontana: 

 Perquè les entitats poden incidir en la definició d'aquells serveis que més 

necessiten els i les joves de la ciutat i les entitats juvenils. Des del CJB, i des La 

Fontana, participant als grups de treball i a la Trobada d'entitats del CJB, es recull i 

gestiona les necessitats i demandes de les entitats i joves i es vehiculen a través 

dels diferents recursos i serveis que s'ofereixen des de l’equipament, tot donant 

resposta a les necessitats actuals i reals. 

 Refermant el marcat caràcter associatiu juvenil de l'equipament tan pel que fa els 

usos dels espais com a l'hora de realitzar programacions i activitats. 

 Per l'experiència i el bagatge acumulats pel que fa a l'associacionisme juvenil: el 

CJB té com a objectius el foment de la participació de la gent jove i la millora de les 

oportunitats i condicions de vida de les persones joves de la ciutat. Aquest ha estat, 

des del 1980 i sense ànim de lucre, el principal motor del CJB. 

 Dotant de discurs a l'espai i que aquest sigui un altaveu real dels interessos, neguits 

i demandes de la població juvenil. 

 Convertint La Fontana en un model de gestió ciutadana que pugui servir d'exemple 

a la resta d'equipaments juvenils de la ciutat. 

 Perquè les línies de la Fontana són aprovades, tant per l'Assemblea General 

Ordinària del CJB com pel Districte de Gràcia, donant credibilitat, legitimitat i 

coherència a les línies de La Fontana. 

 Per la feina realitzada fins al moment i l'evolució dels anys gestionant el servei: 

al llarg de gairebé dels 9 anys d'història de La Fontana, hem millorat els serveis que 

oferim i hem adequat la oferta dels recursos i serveis a les necessitats de les 

associacions i els col·lectius de joves de la ciutat. 
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 Pel context de les polítiques de joventut: diferents documents avalen que l'èxit de 

les polítiques de joventut recau en la proximitat dels serveis i equipaments als i les 

joves; com més seus es sentin els serveis i equipaments, els joves més els utilitzen. 

 Pels criteris en la selecció de l'equip tècnic, per la trajectòria associativa i pel seu 

compromís en el projecte. 

1.2. Línies generals d’actuació de l’equipament 

Cinc són les grans línies d’actuació de l’Espai Jove La Fontana: 

Informació i suport a l’emancipació 

Sobretot mitjançant el Punt d'Informació Juvenil l'objectiu és informar i assessorar al/la 

jove del Districte en tots aquells temes que siguin del seu interès i donar accés als serveis 

i recursos que té al seu abast, per afavorir la seva autonomia, el seu desenvolupament 

personal i la seva participació social. 

Alguns dels serveis vinculats directament amb aquesta línia d'actuació són: el Punt 

d'Informació Juvenil, l’Aquí t’escoltem, les sales d'estudi puntuals i part del programa 

d'activitats. 

Participació i activisme 

Incentivar la participació social de la població jove creant una actitud crítica en defensa i 

denúncia de les desigualtats socials i lluita contra les discriminacions, tot promovent 

projectes de transformació social. A la vegada que sigui un altaveu dels interessos i 

neguits de la població juvenil i afavoreixi el diàleg i l'intercanvi d'idees entre els joves. 

Alguns dels serveis vinculats directament amb aquesta línia d'actuació són: l'Espai de 

trobada, el Calendari singular, la cessió d'espais i part del programa d'activitats. 

Acció sociocultural 

Un espai de dinamització i difusió sociocultural que possibiliti l'organització d'activitats 

diverses (exposicions, xerrades, conferències, cursos, tallers, concerts, etc.) i que promogui 

la creació i la democràcia cultural variada entre el jovent, tot facilitant l'accés i esdevenint 

un espai de promoció, suport i projecció cultural. Els principals eixos de treball de suport 
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i difusió són: els audiovisuals, les arts escèniques, la creació musical, l'accés i coneixement 

de les tic i les activitats lúdiques i d'àmbit social. 

Alguns dels serveis vinculats directament amb aquesta línia d'actuació són: l'Espai de 

trobada, la cessió d'espais, els bucs d'assaig, els projectes de suport a la creació juvenil (el 

Brot, DMJ-Gràcia, Barcelona VisualSound i el Rough Diamonds) i el gruix del programa 

d'activitats. 

Associacionisme 

Especialment a través del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona 

- CRAJ, la finalitat és oferir recursos, informació i eines que facilitin, vertebrin i enforteixin 

el teixit associatiu juvenil, amb especial atenció al del territori. A la vegada, que el propi 

centre promogui l'intercanvi entre entitats i involucri el teixit associatiu juvenil en la 

programació i activitats del centre convertint-se en un recurs per a aquestes, i fent-les 

partíceps i protagonistes del funcionament de l'equipament. 

Alguns dels serveis vinculats directament amb aquesta línia d'actuació són: el Punt 

d'Informació Juvenil, el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils - CRAJ, els 

programes de suport a la creació, la cessió d'espais i també, part del programa d'activitats. 

Comunitat, territori i xarxa 

Sota aquesta línia d’actuació no s’hi adscriu cap servei específic. Tot i així, esdevé molt 

important que l’Espai Jove La Fontana desenvolupi un treball intens pel que fa a intervenir 

quan s’escaigui amb la comunitat de l’entorn, a coordinar-se amb altres agents socials que 

actuen amb el territori i a implicar-se en la construcció de xarxes amb altres equipaments 

i recursos per a joves que possibilitin complementar i desenvolupar d’una forma més 

eficaç i eficient els serveis propis de l’Espai Jove. 

1.3. Eixos compartits 

Aquest any, i com a resultat de la feina feta per part del secretariat i les direccions 

tècniques, així com de la implicació i el compromís de totes les entitats, a la Trobada 

d'entitats, i de tots els equips tècnics (Tancada CJB) s'ha valorat potenciar tres eixos 

compartits: sostenibilitat, salut i interculturalitat. 
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Així doncs el CJB, conjuntament amb els serveis, projectes i equipament que gestiona, 

potenciarà aquests tres àmbits en les diferents accions que dugui a terme, ja sigui 

intentant promoure accions conjuntes, noves línies o bé adaptant aquelles ja existents, 

com per exemple en el cas de La Fontana realitzant activitats vinculades a aquests tres 

àmbits. A mesura que es presentin les línies en més detall es podrà veure quines accions 

responen a aquestes eixos i, també si es duen a terme en coordinació amb el CJB, el CRAJ 

i/o el PIJ Gràcia. 
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2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Recull aquelles línies vinculades a les tasques de gestió de l’equipament: treball amb els 

serveis i projectes ubicats a l’equipament, equip tècnic, gestió ciutadana, gestió interna, 

sostenibilitat de l’equipament i vistes i participació en jornades i intercanvis. 

2.1. Serveis ubicats a l’equipament 

TREBALL CONJUNT SERVEIS I EQUIPS UBICATS A L’EQUIPAMENT 

Objectius de l'acció: 

 Implementar línies de treball conjuntes entre els diferents equips i serveis ubicats a l’equi-

pament. 

 Identificar i engegar projectes i possibles línies de treball conjuntes. 

Execució de l’acció: 

 Realització de reunions de coordinació entre els equips i serveis ubicats a l'equipament. 

 Programació d'activitats conjuntes amb els altres serveis ubicats a l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de coordinació entre serveis dutes a terme. 

 Nombre d'activitats conjuntes programades. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Territori 
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2.2. Equip tècnic 

TASQUES I PROCESSOS DE L’EQUIP DE DINAMITZACIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Fer un seguiment de les tasques i processos de les persones que conformen l'equip tècnic 

de La Fontana. 

 Identificar possibles millores organitzatives de l'equip tècnic. 

 Optimitzar el funcionament de l'equip tècnic. 

 Realitzar reunions de coordinació de l'equip tècnic de l'equipament periòdicament. 

Execució de l’acció: 

 Realització de reunions individuals de seguiment amb l'equip de La Fontana. 

 Seguiment de les tasques individuals i de la seva execució, tot identificant possibles millo-

res, mancances, etc. 

 Planificació de formacions anuals d'acord amb les necessitats de l'equip tècnic. 

 Realització de reunions setmanals de coordinació de l'equip tècnic. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de seguiment individual realitzades. 

 Nombre de formacions anuals realitzades. 

 Tipologia de formacions anuals realitzades. 

 Nombre d'hores de formació anual realitzades. 

 Nombre de reunions de coordinació realitzades segons tipologia. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

CURES DE L'EQUIP TÈCNIC 

Objectius de l'acció: 

 Fomentar un funcionament de l'equip on les relacions estiguin fonamentades en l’ètica de 

la cura. 
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 Compartir experiències, reflexionar i identificar propostes i recomanacions sobre el funcio-

nament de l'equipament i estat de l'equip. 

Execució de l’acció: 

 Introducció en les reunions d'equip espais per a compartir com estan les treballadores. 

 Identificació de possibles problemàtiques en el dia a dia de l'equipament que comporten 

una sobrecàrrega emocional. 

 Organització d'espais pel treball entorn de la coneixença de l'equip. 

 Identificar espais no segurs per a les treballadores, per a transformar-los. 

Indicadors: 

 Nombre d'espais dedicats a les reunions d'equip a compartir espais. 

 Nombre de mesures preses per a la millora de la seguretat de les treballadores. 

 Nombre d'accions dinamitzades amb l'objectiu de fomentar la coneixença entre les treba-

lladores. 

 Espais de risc emocional detectats en el funcionament de l'equipament. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Salut 

 

2.3. Gestió ciutadana 

GESTIÓ CIUTADANA 

Objectius de l'acció: 

 Participar activament de la Plataforma de gestió ciutadana. 

 Fer acompanyament a nous i/o futurs equipaments de gestió ciutadana. 

Execució de l’acció: 

 Participació activa en les reunions de la Plataforma de gestió ciutadana. 
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 Organització de reunions i trobades amb nous i/o futurs projectes de gestió ciutadana per 

tal d'acompanyar-los en aquest procés. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions i trobades de la Plataforma de gestió ciutadana en les quals s'ha parti-

cipat. 

 Nombre d'acompanyaments fets a nous i/o futurs projectes de gestió ciutadana. 

Persones destinatàries: 

 Associacions 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Territori 

 

GESTIÓ ASSOCIATIVA DE L'EQUIPAMENT 

Objectius de l'acció: 

 Fomentar la gestió associativa del CJB de l'equipament. 

 Fomentar el coneixement de les entitats que conformen el CJB de l'equipament. 

 Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en la planificació d'ac-

tivitats de l'equipament. 

 Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en l'elaboració de les 

línies de treball de l'equipament. 

 Compartir línies de treball anuals amb el CJB (salut, interculturalitat i sostenibilitat). 

Execució de l’acció: 

 Realització quinzenalment d'un espai de coordinació de les direccions del CJB amb la presi-

dència i vicepresidència del CJB. 

 Organització d'espais o trobades on donar a conèixer que és l'Espai Jove La Fontana a les 

entitats que conformen el CJB. 

 Participació de l'equip de dinamització de l'equipament en els Grups de Treball del CJB per 

a la creació d'activitats conjuntes. 
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 Participació en les trobades d'entitats del CJB per a treballar conjuntament les línies de l'e-

quipament. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de Holding. 

 Nombre de Trobades d'entitats en les quals s'ha participat. 

 Nombre de GT els quals s'ha assistit per tipologia. 

 Nombre d'activitats organitzades conjuntament amb les entitats que conformen el CJB: 

 Nombre d'accions dutes a terme per a la participació de les entitats en les línies de l'equi-

pament. 

 Participació en l'assemblea general ordinària del CJB. 

Persones destinatàries: 

 Associacions 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Territori 

 

PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ DE L'EQUIPAMENT PER PART DE LES ENTITATS JUVENILS DE 

GRÀCIA 

Objectius de l'acció: 

 Definir quin model participatiu envers la gestió de l'equipament es vol per part de les enti-

tats juvenils i joves de Gràcia en la gestió de l'equipament. 

Execució de l’acció: 

 Realització de trobades internes en el si del CJB per valorar quina ha de ser la participació 

de les entitats juvenils de Gràcia i joves de Gràcia en la gestió de l'equipament. 

 Realització de trobades amb entitats juvenils de Gràcia i joves per identificar quina és la 

seva visió envers la seva participació en la gestió de l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre de trobades internes realitzades. 
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 Nombre de trobades realitzades amb entitats i joves de Gràcia. 

 Definició del model de participació de les entitats juvenils de Gràcia i joves en la gestió de 

l'equipament. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Territori 

 

2.4. Gestió interna 

ACCESSIBILITAT EQUIPAMENT 

Objectius de l'acció: 

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

 Vetllar perquè totes les noves intervencions que es duguin a terme dins l'equipament com-

pleixin els criteris d'accessibilitat. 

Execució de l’acció: 

 Identificació d'elements i aspectes per a la millora de l'accessibilitat de l'equipament. 

 Introducció de les mesures identificades en la col·laboració de l'Ajuntament i el Districte de 

Gràcia. 

Indicadors: 

 Nombre d'elements i aspectes identificats. 

 Nombre de mesures implementades. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Diversitat Funcional 
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PROTOCOL PER A L'ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES AL CJB 

Objectius de l'acció: 

 Treballar per a la construcció d'espais i relacions lliures de violències en el si de l'equipa-

ment, en les activitats que organitza fora d'aquest espai i entre treballadores. 

 Oferir recursos a les entitats i a joves per a la reflexió, prevenció, detecció i actuació de les 

violències que puguin tenir lloc en el si de la seva activitat i dia a dia. 

Execució de l’acció: 

 Desenvolupament de les actuacions recollides en el protocol. 

 Difusió del protocol i la seva aplicació. 

 Elaboració dels recursos gràfics i materials que acompanyen l'aplicació del protocol. 

 Realització i acompanyament per a entitats per a l'elaboració dels seus propis protocols. 

Indicadors: 

 Registre de les violències detectades. 

 Nombre d'actuacions registrades. 

 Nombre de consultes i acompanyaments fets a les entitats. 

 Realització dels recursos recollits en el protocol. 

 Nombre d'entitats del CJB que tenen o han iniciat el procés d'elaboració del protocol. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

PROTOCOL RESPOSTA INCIDÈNCIES 

Objectius de l'acció: 

 Establir un protocol de resposta per a les incidències. 

Execució de l’acció: 

 Identificació de la tipologia d'incidències que necessiten una resposta dins el protocol. 

 Definició del protocol. 
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Indicadors: 

 Nombre d'incidències identificades. 

 Realització del protocol. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

ORDRE DE L'EQUIPAMENT 

Objectius de l'acció: 

 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. 

Execució de l’acció: 

 Definició de quin és l'ordre de les sales òptim. 

 Actualització de la cartelleria d'ordre de les sales. 

 Revisió mensual de si el mobiliari que hi ha a cada sala correspon amb el de la cartelleria. 

 Traspàs a les entitats i col·lectius que fan ús de les sales de l'equipament de quin ha de ser 

l'ordre òptim de les sales un com finalitza el seu ús de l'espai. 

Indicadors: 

 Definició del protocol. 

 Col·locació de la cartelleria a les sales. 

 Nombre de seguiments de l'estat de les sales. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 
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MANTENIMENT 

Objectius de l'acció: 

 Realitzar accions de condicionament de l'Auditori. 

 Fer seguiment sobre l'estat general de l'equipament i les intervencions necessàries. 

 Solucionar la problemàtica amb el Districte de Gràcia sobre el petit manteniment de l'equi-

pament. 

Execució de l’acció: 

 Identificació de les accions necessàries per a la millora del condicionament de l'Auditori. 

 Realització d'un pla d'intervencions per a la millora de les condicions de l'Auditori. 

 Utilització del sistema de seguiment del manteniment i estat de l'edifici. 

 Definició de les intervencions necessàries per a l'any 2018 a l'equipament. 

 Realització de reunions amb el Districte de Gràcia per a solucionar la problemàtica del petit 

manteniment a l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre d'intervencions identificades per a l'Auditori. 

 Realització del pla d'intervencions de l'Auditori. 

 Nombre d'intervencions realitzades per tipologia. 

 Nombre d'intervencions per tipologia identificades en relació a tot l'equipament. 

 Nombre d'accions realitzades amb el Districte de Gràcia en relació a la problemàtica del pe-

tit manteniment. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

ESPAI DE TROBADA JUVENIL 

Objectius de l'acció: 

 Revisar i mantenir els elements decoratius i per estar-s'hi a l'Espai de trobada. 

 Fer de l'Espai de trobada un lloc més acollidor. 
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Execució de l’acció: 

 Revisió mínima d'un cop per trimestre sobre l'estat dels diferents elements que conformen 

l'Espai de trobada per millorar-los si no estan en bon estat. 

 Col·locació d'un panell amb un grafiti a una paret de l'Espai de trobada 

Indicadors: 

 Accions de millora dutes a terme de l'Espai de trobada. 

 Realització del panell amb el grafiti. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

 

2.5. Sostenibilitat de l’equipament 

EQUIPAMENT MÉS SOSTENIBLE 

Objectius de l'acció: 

 Reduir la petjada ecològica de l'equipament. 

 Implementar mesures ambientals i sostenibles en el funcionament de l'equipament. 

 Formar part del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

 Donar a conèixer les pràctiques sostenibles de l'equipament per a que altres agents les pu-

guin implementar. 

Execució de l’acció: 

 Instal·lació de brides a tots els polsadors d'aigua de l'equipament. 

 Instal·lació d'ampolles d'aigua dins les cisternes d'aigua dels WC's per reduir el nombre 

d'aigua que emmagatzema. 

 Col·locació de cartells a totes les sales indicant que cal apagar la llum i la calefacció / aire 

condicionat. 

 Reposició de les bombetes de l'edifici per unes de leds. 

 Difusió de que l'equipament té instal·lades plaques solars. 

 Reutilització dels fulls impresos per una sola cara. 

 Revisió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat signat per l'equipament. 
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 Realització mínima d'una reunió trimestral de la comissió ambiental de l'equipament. 

 Difusió a la pàgina web de l'equipament de les pràctiques sostenibles realitzades. 

Indicadors: 

 Nombre d'accions de manteniment de reducció del consum d'aigua de les aixetes. 

 Nombre d'accions de manteniment de reducció del consum d'aigua de les cisternes dels 

wc. 

 Col·locació dels cartells indicant que cal apagar la llum i la calefacció / aire condicionat a 

totes les sales de l'equipament. 

 Nombre d'espais en què les bombetes s'han substituït per leds. 

 Realització de la difusió sobre que l'equipament té plaques solars. 

 Revisió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

 Nombre de reunions dutes a terme per la comissió ambiental. 

 Introducció a la pàgina web de l'equipament les pràctiques sostenibles. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 

 

EDIFICI AMIC DE LA BICICLETA 

Objectius de l'acció: 

 Promocionar l'ús de la bicicleta entre les persones joves. 

 Facilitar que els usuàries de l'equipament puguin accedir-hi en bici. 

 Promocionar l'ús de la bicicleta entre les treballadores de l'equipament. 

 Aconseguir el segell d'Edifici amic de la bicicleta. 

Execució de l’acció: 

 Instal·lació d'un punt de reparació de bicicletes públic. 

 Adaptarem diferents espais de l'equipament per a l'aparcament de bicicletes. 

 Instal·lació de caixes per a guardar bicicletes plegables. 

 Programació de tallers de reparació de bicicletes. 
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 Realització de reunions amb l'Ajuntament de Barcelona per a aconseguir el segell amic de 

la bicicleta. 

 Difusió a la pàgina web de l'equipament que l'edifici té aparcaments de bicicletes i estació 

de reparació. 

 Difusió als tríptics de l'equipament, segons es pot accedir en bicicleta. 

Indicadors: 

 Instal·lació del punt de reparació de bicicletes. 

 Adaptació de 3 espais de l'equipament per a l'aparcament de bicicletes. 

 Nombre de tallers de reparació de bicicletes realitzats. 

 Nombre de participants en els tallers de reparació de bicicletes. 

 Nombre de reunions mantingudes amb l'Ajuntament de Barcelona per a l'obtenció del se-

gell. 

 Obtenció del segell "edifici amic". 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 

 

CONCERTS MÉS SOSTENIBLES 

Objectius de l'acció: 

 Reduir l'ús de residus que es generen durant els concerts a l'Auditori. 

 Implantar un sistema de gots reutilitzables a l'Auditori. 

Execució de l’acció: 

 Elaboració d'un estudi per a valorar les possibilitats de gestió per passar de gots d'un sol ús 

a gots reutilitzables tenint en compte el funcionament dels concerts a l'Auditori. 

 Elaboració d'una proposta tècnica sobre el funcionament amb gots reutilitzables. 

 Col·locació d'un segell en els cartells dels concerts de l'equipament demanant a la gent que 

porti el seu got. 

 Reducció del nombre de llaunes que es venen a favor dels barrils. 
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Indicadors: 

 Elaboració de la proposta sobre la reutilització dels gots. 

 Implementació de la proposta de reutilització dels gots. 

 Disseny del segell pels cartells demanant que la gent porti el seu got. 

 Nombre de llaunes venudes en litres en relació als barrils. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 

 

2.6. Visites i participació en jornades 

VISITES 

Objectius de l'acció: 

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

Execució de l’acció: 

 Realització de visites a l'equipament per a projectes i estudiants. 

Indicadors: 

 Nombre de visites realitzades. 

 Nombre d'usos per cadascuna de les visites. 

 Nombre de visites per tipologia. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 
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PARTICIPACIÓ EN JORNADES 

Objectius de l'acció: 

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

projectes i organització. 

Execució de l’acció: 

 Participació en jornades i projectes en el qual l'equipament hagi estat convidat. 

Indicadors: 

 Nombre de jornades i projectes en les que s'ha participat. 

 Tipologia i objectiu de les jornades i projectes en què s'ha participat. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 
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3. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

Recull aquelles línies vinculades a les tasques de comunicació internes i externes que du 

a terme l’equipament. 

PLA DE COMUNICACIÓ 2018 

Objectius de l'acció: 

 Revisar les línies del Pla de comunicació 2017. 

 Elaborar el Pla de comunicació 2018. 

Execució de l’acció: 

 Revisió de les línies del Pla de comunicació 2017. 

 Definició del nou Pla de comunicació 2018. 

Indicadors: 

 Elaboració del nou Pla. 

 Canvis en les línies. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

3.1. Comunicació externa 

3.1.1. Mitjans de comunicació 

RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Potenciar la relació amb els mitjans de comunicació.  

 Mantenir la base de dades de mitjans de comunicació. 

 Tenir més presència i repercussió mediàtica que ens permeti arribar a nous públics i deixar 

palesa l'activitat que hi ha a La Fontana més enllà de les vies pròpies de comunicació. 
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Execució de l’acció: 

 Complimentar de la base de dades cada vegada que s'aconsegueixin nous contactes i clas-

sificar-los per àmbit temàtic i públic destinatari. 

 Enviament d'una nota de premsa a posteriori de les activitats pròpies més destacades (a 

valorar en cada cas). 

 Enviament de notes de premsa de convocatòria de les activitats pròpies més destacades per 

tal d'arribar a nous públics (a valorar en cada cas però amb especial èmfasi en el Calendari 

singular, en tant que és el projecte de caràcter més ampli en públic i activitats). 

Indicadors: 

 Nombre de mitjans a la BBDD. 

 Impacte en nombre d'aparicions de les notes que s'hagin enviat. 

 Nombre de notes enviades. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

3.1.2. Xarxes socials 

DIA A DIA DE L'EQUIPAMENT EN LES XARXES SOCIALS 

Objectius de l'acció: 

 Convertir les xarxes socials en un espai on s'expliqui el dia a dia de l'equipament. 

 Deixar constància de les coses que passen a l'equipament per tal de crear un bagatge acces-

sible que defineixi el si de La Fontana a la xarxa. 

 Deixar constància de les coses que passen a l'equipament i el quotidià de l'equip per tal 

d'acostar-se al jovent d'una manera espontània i despreocupada. 

 Identificar i accedir fàcilment a la xarxa les activitats pròpies segons tipologia. 

 Fer visibles els tallers per tal d'incrementar-ne el nombre de participants. 

Execució de l’acció: 

 Realització d'una publicació setmanal que expliqui les activitats passades i no a tall de con-

vocatòria a les xarxes socials, amb especial atenció a Instagram (per la seva idiosincràsia de 

funcionament). 
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 Recollida d'imatges i informació per part de l'equip de dinamització per donar suport a la 

persona responsable de comunicació. 

 Realització mínima d'una publicació setmanal a Instagram que expliqui les activitats del dia, 

moments del quotidià de l'equip de treballadores de La Fontana i projectes de l'equipament, 

en un to espontani i despreocupat. 

 Definició d'un hashtag no només per les activitats o cicles pròpies més aïllades, sinó també 

per a les activitats regulars en funció de la tipologia (Fontana fridays, concerts, tallers, Micro 

obert, etc.). 

 Realització d'una publicació quinzenal sobre els tallers més enllà del període de difusió per 

a convocatòria. 

Indicadors: 

 Nombre de publicacions per tipus de xarxa social i resposta dels usuaris i usuàries. 

 Nombre de hasthags i incidència en funció de l'ús més enllà de les xarxes pròpies. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

3.1.3. Pàgina web 

COMUNICACIÓ DEL DISCURS I DIA A DIA DE L'EQUIPAMENT 

Objectius de l'acció: 

 Fer visible l'activitat de l'equipament i deixar-ne constància d'una manera més reposada i 

duradora que a les xarxes socials. 

 Facilitar el coneixement i la comprensió de "què és La Fontana" al jovent de Gràcia i Barce-

lona per tal que vingui a desenvolupar el tipus d'activitat que li interessi, si és el cas.  

 Crear una imatge i un discurs accessible sobre la realitat i la identitat de l'equipament. 

Execució de l’acció: 

 Creació d'un apartat a mode de blog al web que s'actualitzi cada quinze dies on s'hi expliqui 

alguna de les activitats desenvolupades en els darrers dies a la publicació. 
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 Creació d'un apartat a la web on s'expliquin bones pràctiques pel que fa al funcionament de 

l'equipament (Protocol per a l'abordatge de les violències al CJB, pràctiques sostenibles, 

gestió ciutadana, etc.). 

Indicadors: 

 Nombre de publicacions 

 Nombre de visites. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Sostenibilitat 

 

PÀGINA WEB 

Objectius de l'acció: 

 Mantenir el funcionament recentment redefinit de la pàgina web.  

 Estabilitzar la pàgina web com a plataforma de referència de contingut extens sobre la 

programació i serveis de l'equipament. 

Execució de l’acció: 

 Realització d'entrades de les activitats que formen part de la programació de l'equipament. 

 Actualització dels diferents projectes i continguts de la pàgina web. 

 Creació dels nous apartats que han de permetre mostrar el discurs i les activitats fetes per 

part de l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre de noves entrades a la pàgina web de l'equipament. 

 Creació dels nous apartats de la web. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 
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3.1.4. Butlletí 

BUTLLETÍ 

Objectius de l'acció: 

 Fer visible l'activitat de l'equipament i facilitar-ne l'accessibilitat al jovent interessat. 

 Mantenir el funcionament actual del butlletí després de la seva actualització el darrer any.  

 Arribar a més joves interessats i interessades en les activitats i serveis de l'equipament. 

 Fidelitzar les persones que estableixen contacte amb l'equipament a través del butlletí. 

Execució de l’acció: 

 Enviament del butlletí electrònic quinzenal amb el resum de les activitats a tall de convoca-

tòria. 

 Enviament de butlletins específics quan les activitats o requereixin. 

 Anunciar el butlletí en l'atenció al públic, les publicacions en paper i fer-ho més visible al 

web i xarxes amb publicacions atractives que enllacin al butlletí quan es publica. 

 Crear un correu predefinit per enviar a nous usuaris i entitats que fan ús de l'equipament a 

partir d'una base de dades comuna i compartida entre l'equip de dinamització i la persona 

responsable de la comunicació. 

Indicadors: 

 Nombre d'inscrits al butlletí. 

 Nombre d'enviaments. 

 Incidència (oberts i clics a enllaços). 

 Nombre de butlletins específics enviats. 

 Incidència (oberts i clics a enllaços). 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 
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3.1.5. Whats App 

WHATSAPP 

Objectius de l'acció: 

 Establir el WhatsApp de La Fontana com a canal de comunicació amb la gent interessada a 

tall informatiu i d'inscripció a activitats. 

Execució de l’acció: 

 Revisió el pla posat en marxa a mitjans del 2017. 

 Implementació del Pla de funcionament del WhatsApp. 

Indicadors: 

 Implementació del Pla del WhatsApp. 

 Nombre d'atencions realitzades per aquest canal. 

 Nombre d'accions informatives dutes a terme a través d'aquest canal. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

 

3.1.6. Comunicació en paper 

TRAMESA INTERNA I EXTERNA 

Objectius de l'acció: 

 Acostar la programació de La Fontana a altres equipaments i serveis. 

 Realitzar una tramesa interna i una d'externa mensual. 

 Revisar els agents que reben la tramesa i quina informació posem a dins. 

 Implementar mesures per racionalitzar la despesa de paper. 

Execució de l’acció: 

 Enviament d'una tramesa en paper mensual. 

 Revisió i actualització de la base de dades d'enviaments. 

 Revisió de la tipologia d'informació que s'envia a la tramesa. 
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Indicadors: 

 Nombre de trameses internes i externes enviades. 

 Actualització de la base de dades 

 Definició de quina informació es posa dins la tramesa de cada mes. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

AGENDA MENSUAL EN PAPER 

Objectius de l'acció: 

 Mantenir el format i funcionament recentment redefinit de l'agenda mensual en paper.  

 Estabilitzar l'agenda en paper com a publicació de referència en el primer contacte amb les 

persones interessades en la programació i serveis de l'equipament en l'atenció al públic i 

altres espais de contacte directe (Punt JIP, tramesa, etc). 

Execució de l’acció: 

 Seguir elaborant l'agenda mensual en el format actual. 

Indicadors: 

 Nombre d'agendes elaborades. 

 Nombre d'agendes impreses. 

 Nombre d'agents els quals s'ha enviat l'agenda per tal que facin difusió de la programació 

de l'equipament. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 
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TRÍPTIC DE LA FONTANA 

Objectius de l'acció: 

 Crear un material en paper on s'expliqui de manera general el si de l'equipament. 

 Facilitar la comprensió del projecte en les situacions de contacte directe: atenció al públic i 

altres espais. 

Execució de l’acció: 

 Finalització del disseny del tríptic. 

 Impressió del tríptic. 

 Difusió del tríptic a diferents serveis i equipaments d'interés. 

Indicadors: 

 Realització de l'acció. 

 Nombre de còpies impreses. 

 Nombre i tipus d'accions de difusió del tríptic dutes a terme. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

TRÍPTIC TALLERS 

Objectius de l'acció: 

 Mantenir la difusió dels tallers en format paper com a publicació de referència en la relació 

directa amb els i els joves. 

 Arribar a més joves i fidelitzar els existents. 

Execució de l’acció: 

 Seguir elaborant la publicació en paper de convocatòria dels tallers al voltant d'un mes 

abans de l'obertura d'inscripcions a cada inici de trimestre. 

Indicadors: 

 Nombre de tríptics editats. 

 Nombre de còpies impreses per edició. 
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 Nombre i tipus d'accions de difusió del tríptic dutes a terme. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

 

FULLETONS ACTIVITATS PRÒPIES 

Objectius de l'acció: 

 Millorar la difusió de les activitats pròpies. 

 Arribar a més joves i fidelitzar els existents. 

Execució de l’acció: 

 Seguir elaborant fulletons de les activitats pròpies que ho requereixen. 

Indicadors: 

 Nombre de fulletons editats. 

 Nombre de còpies impreses per fulletó. 

 Nombre i tipus d'accions de difusió dels fulletons dutes a terme. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

 

3.1.7. Comunicació de projectes propis 

IDENTITAT COMUNICATIVA PROJECTES PROPIS 

Objectius de l'acció: 

 Crear una identitat comunicativa reconeixible per als projectes propis regulars. 

 Arribar a nous públics i fidelitzar els existents. 

Execució de l’acció: 

 Creació d'una imatge pròpia dels projectes propis. 

 Definició d'un circuit de difusió adaptable a cada projecte i cada activitat. 
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Indicadors: 

 Creació d'una imatge pròpia per cadascun dels projectes propis. 

 Definició d'un circuit de difusió adaptable a cada projecte i cada activitat. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

 

3.2. Comunicació interna 

3.2.1. Senyalística interna 

PISSARRA INFORMATIVA 

Objectius de l'acció: 

 Sistematitzar l'ús de la nova pissarra per anunciar i indicar la ubicació de les activitats del 

dia a l'equipament. 

 Facilitar el moviment de la gent a l'equipament i alleugerir la tasca d'orientació que fan les 

persones de l'equip que estan a l'entrada. 

Execució de l’acció: 

 Definició del funcionament d'aquesta nova pissarra. 

 Difusió dels espais on es realitzen les activitats diàries de l'equipament a través de la 

pissarra. 

Indicadors: 

 Actualització de la pissarra diàriament. 

 Haver definit el funcionament de la pissarra. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 
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CARTELLERIA 

Objectius de l'acció: 

 Actualitzar la informació dels cartells d'activitats pròpies i de les que se celebren a La Fon-

tana.  

 Mantenir al dia la informació que hi apareix. 

 Donar visibilitat a les activitats de l'equipament al carrer més enllà dels recursos propis per 

tal d'arribar a més gent del Districte. 

Execució de l’acció: 

 Revisió de la informació de la falca que es fa servir per als cartells i actualitzar-la. 

 Enviament dels cartells d'activitats de l'equipament al Districte de Gràcia per a penjar-los 

als panells informatius del carrer que gestiona el Districte de Gràcia. 

 Definició de la tipologia de cartells que s'inclouen a la tramesa interna i externa. 

 Actualització setmanal de les cartelleres de l'equipament. 

Indicadors: 

 Revisió de la falca dels cartells de La Fontana. 

 Nombre de cartells enviats per a penjar-los als tams informatius del Districte de Gràcia. 

 Nombre de cartells penjats en el tam informatiu. 

 Actualització de les cartelleres. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

NOMENCLATURA DE LES SALES 

Objectius de l'acció: 

 Fer més proper l'espai a la gent que en fa ús. 

 Canviar la nomenclatura de les sales. 

Execució de l’acció: 

 Definició del procés de modificació del nom de les sales. 

 Execució del procés definit. 
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Indicadors: 

 Realització de la definició del procés. 

 Realització del procés. 

 Noms de les sales definitius establers. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

IMATGE DE LES VIDRIERES DE L'EQUIPAMENT 

Objectius de l'acció: 

 Crear vinils decoratius per les portes i parets de vidre de l'equipament. 

 Fer més proper l'espai a la gent que en fa ús. 

 Garantir l'accessibilitat de les persones amb visibilitat reduïda a l'equipament. 

Execució de l’acció: 

 Disseny dels vinils decoratius. 

 Col·locació dels nous vinils. 

Indicadors: 

 Realització de l'acció. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

3.2.2. Comunicació equip 

COMUNICACIÓ INTERNA 

Objectius de l'acció: 

 Millorar la comunicació interna de l'equip i amb els altres equips tècnics de serveis ubicats 

a l'equipament.  

 Facilitar la interrelació personal i de projectes entre serveis. 
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 Seguir posant en pràctica el Pla de comunicació interna entre equips elaborat l'any 2017. 

Execució de l’acció: 

 Realització de reunions mensuals de coordinació entre les diferents persones responsables 

de comunicació de cada servei. 

 Dedicació d'un espai a les reunions d'equip per parlar del funcionament de la comunicació 

interna de l'equip i definir possibles accions de millora. 

 Realització d'una trobada anual i activitats al llarg de l'any de les treballadores del CJB per 

fomentar el coneixement de les persones que el conformen. 

 Definició de processos pas a pas del funcionament del centre. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de comunicació realitzades. 

 Nombre d'espais a les reunions d'equip dedicats a parlar d'aspectes relacionats amb la co-

municació interna. 

 Nombre de trobades i activitats realitzades per a les treballadores. 

 Processos pas a pas definits. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 
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4. SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

Recull aquelles línies vinculades a les tasques d’atenció a la ciutadania que accedeix al 

centre per a preguntar informació sobre les activitats programàtiques del centre, els seu 

funcionament, serveis ubicats a l’equipament o sobre altres serveis i equipaments del 

Districte de Gràcia. 

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Facilitar una informació completa i de qualitat sobre les activitats i els serveis que ofereix 

l'equipament. 

 Saber indicar com accedir a altres serveis d'interès per a les persones joves del Districte. 

 Orientar el ciutadà en la seva recerca d'informació especialitzada. 

Execució de l’acció: 

 Oferta d'un servei d'informació i acollida al ciutadà durant tot l'horari d'obertura de l'equi-

pament. 

 Oferta d'una atenció telefònica i per correu electrònic durant tot l'horari d'obertura de l'e-

quipament. 

 Publicació de tríptics informatius en relació a la programació mensual de l'equipament, ta-

llers, activitats puntuals, tríptic informatiu general, etc. 

 Edició de cartelleria de les activitats programades a l'equipament. 

 Manteniment de la cartelleria i els expositors de l'Espai de trobada i equipament actualitzats 

segons els criteris establerts en el document de pas a pas. 

Indicadors: 

 Nombre d'atencions en persona realitzades. 

 Nombre d'atencions via correu electrònic realitzades. 

 Nombre d'atencions telefòniques realitzades. 

 Nombre de publicacions fetes en relació a cada tipologia. 

 Nombre de cartells editats. 

 S'ha mantingut actualitzada la cartelleria? si/no 
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Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

GESTIÓ DE L’ACOLLIDA A L’USUARI 

Objectius de l'acció: 

 Canalitzar les demandes de les persones joves. 

 Dinamitzar la participació de les persones joves que s’apropen a l'equipament. 

 Establir i cultivar la relació amb els usuaris i crear un vincle amb beneficis per a cada una de 

les parts. 

Execució de l’acció: 

 Identificació dels usuaris actuals i potencials.  

 Establiment d'un diàleg i recollida d'informació que permetrà adaptar les activitats a les ne-

cessitats específiques de les persones joves i entitats juvenils. 

 Control i gestió de la relació amb cada usuari. 

Indicadors: 

 Nombre d'usuaris els que se'ls hi ha fet un acompanyament específic de coneixement de 

l'equipament. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

ESPAI DE TROBADA MÉS SOSTENIBLE 

Objectius de l'acció: 

 Racionalitzar recursos i reduïr l'ús de paper. 

Execució de l’acció: 

 Seguiment del document pas a pas sobre la gestió de la informació en paper rebuda. 
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Indicadors: 

 S'ha aplicat el document pas a pas? si/no 

 Nombre de correus electrònics enviats demanant que no s’enviï la documentació. 

 Pes / nombre de tríptics rebuts no necessaris. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 
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5. ACTIVITATS I DINAMITZACIÓ 

Recull aquelles línies de treball vinculades a la dinamització, a la programació de 

projectes i activitats de caire cultural, formatiu i lúdic i a la dinamització territorial que fa 

l’equipament: 

 Espai de trobada: recull aquelles línies vinculades a les activitats i treball que es 

du a terme des de l’Espai de trobada. Aquest és un espai de relació i trobada 

informal de joves on es recullen les inquietuds i interessos per tal de poder 

programar activitats vinculades als seus interessos. 

 Calendari singular: recull aquelles línies de treball vinculades al projecte del 

Calendari singular, línia programàtica que té l'objectiu de 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. 

 Tallers: recull aquelles línies de treball vinculades a la programació de tallers 

trimestrals i puntuals adreçats a la població de 12 a 17 anys i de 18 a 29 anys. 

 Dinamització comunitària: recull aquelles línies de treball vinculades al treball 

comunitari que es du a terme des de l’equipament, ja sigui amb els joves de la plaça 

com amb projectes a escala de Districte, duts a terme amb altres equipaments, 

entitats o institucions. 

5.1. Espai de trobada 

5.1.1. Activitats per a joves de 12 a 17 anys 

PUNT DE TROBADA DE JOVES DE 12 A 17 ANYS 

Objectius de l'acció: 

 Oferir propostes d'oci alternatiu per als i les adolescents per tal que puguin desenvolupar 

activitats relacionades amb els seus interessos. 
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 Programar activitats lúdiques de lliure accés destinades als adolescents durant els diven-

dres tarda i caps de setmana. 

Execució de l’acció: 

 Programació propostes de propostes vinculades a l'oci alternatiu per a joves de 12 a 17 anys 

de caràcter regular (programació de Fonatana Fridays, Micro Obert, Torneigs diversos) i d'al-

tres de caràcter puntual (vacances d'hivern i estiu, carnestoltes, castanyada, etc.). 

 Oferint un ambient i un tracte agradable i acollidor per tal que els i les joves se sentin a gust 

a l'Espai de Trobada. 

Indicadors: 

 Nombre d'activitats organitzades adreçades al públic adolescent. 

 Nombre de participants en les activitats. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 17 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 

CO-CREACIÓ DE PROJECTES D'INTERÉS PEL PÚBLIC JUVENIL 

Objectius de l'acció: 

 Identificar, crear i desenvolupar projectes d'interès pel públic juvenil fomentant la seva par-

ticipació i involucració en l'activitat. 

 Consolidar el projecte de Ràdio. 

 Estar atents per si hi ha inquietuds per projectes que van quedar aturats el 2017 (skate, crew 

rap i cinema jove). 

Execució de l’acció: 

 Plantejament i promoció d'iniciatives que puguin ser atractives pel públic juvenil. 

 Difusió del missatge que des de dinamització de La Fontana podem acompanyar i ajudar a 

desenvolupar propostes que sorgeixin dels mateixos grups de joves. (Espai de trobada, Punt 

jip, etc.). 
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Indicadors: 

 Propostes realitzades durant el 2018. 

 Acollida que han tingut les activitats. 

 Nombre d'activitats organitzades amb joves. 

 Evolució del projecte de Ràdio. 

 L'equip de dinamització ha tingut una actitud proactiva en la comunicació amb els joves? Si 

/ No 

Persones destinatàries: 

 Joves  de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Participació i acció comunitària 

 

CALENDARI FESTIU: DECORACIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS VINCULADES AL CALENDARI 

FESTIU 

Objectius de l'acció: 

 Decorar l'entrada de l'equipament d'acord amb les activitats del calendari festiu (vacances 

d'hivern, carnestoltes, festa d'estiu i castanyada). 

 Realitzar activitats festives per a la celebració d'aquestes dates dirigides al públic jove de 

12 a 17 anys. 

 Fomentar la participació del públic adolescent en l'organització d'aquestes activitats. 

 Treballar conjuntament amb els diferents serveis ubicats a l'equipament que tenen com a 

destinataris el públic adolescents (ATE i Punt JIP). 

Execució de l’acció: 

 Decoració de l'equipament per carnestoltes, estiu, castanyada i nadal. 

 Programació activitats de caràcter especial per a aquestes festivitats (Festa d'estiu, Túnel 

del Terror, etc.). 

 Programació d'aquestes accions conjuntament amb els serveis ubicats a l'equipament des-

tinats al públic adolescent, especialment ATE. 
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 Promoció de la participació del públic adolescent en l'organització de les activitats des de 

dos vessants: 

o Participació en el marc d'una activitat prèviament organitzada per nosaltres (fer de 

DJ, fer alguna exhibició de ball, fer un mural, etc.). 

o Convidant-los a fer propostes i acompanyant-los a tirar-les endavant. 

Indicadors: 

 Nombre de decoracions realitzades al llarg de l'any. 

 Activitats festives realitzades. Títol i en què ha consistit l'activitat. 

 Assistència a les activitats: Baixa (0-5 persones), Mitja (6-15), Alta (més de 15 persones). 

 Joves que han participat duen a terme alguna tasca dins les activitats. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 17 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Participació i acció comunitària 

 

RÀDIO LA FONTANA 

Objectius de l'acció: 

 Acollir i acompanyar joves interessats en participar del projecte. 

 Fomentar entre els i les participants l'autonomia en el disseny de les sessions de ràdio i el 

format dels programes. 

 Consolidar un grup estable i que aquest esdevingui autònom. 

Execució de l’acció: 

 Programació d'un taller trimestral conduït per Fontana i ATE fins que el grup no sigui sufici-

entment autònom com per funcionar sol. 

 Formació dels i les joves en aspectes tècnics (taula de so) i periodístics mitjançant un espe-

cialista. 
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Indicadors: 

 Nombre persones inscrites als tallers dels diferents trimestres. 

 Nombre de tallers realitzats. 

 Persones que han realitzat al taller més d'un trimestre consecutiu. 

 Estat de maduresa del grup. El grup està preparat per esdevenir autònom? 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 17 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Participació i acció comunitària 

 

5.1.2. Oci esportiu 

OCI ESPORTIU 

Objectius de l'acció: 

 Organitzar diferents campionats a l'Espai de trobada: ping-pong, dards, etc. 

 Promoure actituds i relacions saludables. 

 Facilitar espais per a la pràctica del ping poNg, dards, slackline, etc. 

 Facilitar la pràctica d'esports minoritaris: Freestyle football, skate, etc. 

Execució de l’acció: 

 Organització d'un campionat trimestral de ping-pong. 

 Facilitació d'espais a aquelles iniciatives juvenils vinculades a pràctiques esportives mino-

ritàries perquè puguin desenvolupar les seves activitats. 

 Promoció de l'organització dels i les joves per a la realització de campionats i trobades vin-

culades a la pràctica d'esports minoritaris. 

 Programació de torneigs de dards, voleibol, malabars, slackline i altres com a activitats 

puntuals. 

Indicadors: 

 Organització d'un campionat de ping pong trimestral. 
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 Nombre d'activitats programades vinculades a l'oci esportiu minoritari. 

 Nombre de campionats organitzats. 

 Nombre d'iniciatives liderades vinculades a l'organització dels i les joves per a la realitza-

ció de campionats o trobades. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Espai públic 

 

5.1.3. Micro obert 

MICRO OBERT DE RAP 

Objectius de l'acció: 

 Fer de la Fontana un espai de referència pel rap jove. 

 Donar cabuda a diferents iniciatives vinculades al rap. 

 Vehicular les propostes que arriben per fer activitats a l'equipament entorn del rap priorit-

zant aquelles de col·lectius lliures de relacions comercials. 

Execució de l’acció: 

 Programació de 2 micros oberts de rap al trimestre. 

 Dinamització dels Micro obert per evitar que el format actual es torni repetitiu. 

 Acollida i cessió d'espais a propostes que arriben de jove entorn del rap. 

 Manteniment d'una actitud oberta per poder acollir i acompanyar joves que vulguin desen-

volupar activitats o projectes a mitjà termini vinculats a l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre de micros oberts de rap programats. 

 Accions implementades per a la innovació en la dinamització del micro obert. 

 Nombre d'activitats desenvolupades per iniciativa pròpia dels joves. 

  



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 48 - 

Persones destinatàries: 

 Joves de 18 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 

RAP COM A EINA COMUNICATIVA 

Objectius de l'acció: 

 Treballar les violències, els clixés i les discriminacions en els discursos. 

 Fomentar la presència de participants de diferents gèneres i de persones d'origen cultural 

divers. 

 Que els Micro obert de rap siguin espais d'aprenentatge. 

Execució de l’acció: 

 Introducció d'una figura externa de dinamització en els micros oberts que mitjançant el rap, 

pugui incidir i replicar actituds i discursos. 

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

 Reforç la difusió específica destinada a fomentar la participació de diferents gèneres i per-

sones d'origen cultural divers. 

Indicadors: 

 Introducció de la figura de dinamització. 

 Acollida ha tingut entre els participants de les propostes introduïdes. 

 Observació de canvis en els discursos dels participants al llarg del curs. 

 Nombre de tallers realitzats. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Feminismes i LGTBI 
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MICRO OBERT GENERAL 

Objectius de l'acció: 

 Facilitar espais oberts de creació, expressió i experimentació. 

 Diversificar la tipologia de temàtiques participants dins el Micro obert general. 

 Ampliar la difusió de convocatòria de Micro obert a col·lectius artístics de diferents tipolo-

gies susceptibles d'estar interessats. 

 Reformular la proposta de Micro obert general. 

Execució de l’acció: 

 Programació d'1 Micro obert general trimestral. 

 Foment de la participació dels i les joves dels tallers de l'equipament en el Micro obert. 

 Identificació de possibles temàtiques que tenen cabuda en el Micro obert. 

 Difusió específica del projecte a aquelles persones vinculades a aquestes temàtiques. 

Indicadors: 

 Nombre Micros oberts generals programats. 

 Nombre de joves participants segons temàtiques. 

 Nombre d'accions de difusió específiques realitzades. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 

5.1.4. Fontana lúdica 

JOCS DE TAULA I JOCS DE ROL 

Objectius de l'acció: 

 Fomentar la utilització dels jocs de taula que té l'equipament.  

 Dinamitzar trobades i espais d'intercanvi de jocs de taula, rol i videojocs. 
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Execució de l’acció: 

 Programació de partides dels jocs de taula a l'Espai de trobada (Fontana Fridays i diumen-

ges). 

 Foment l'ús espontani dels jocs de taula. 

 Foment de la creació d'un grup de joves interessats en aquests temes per organitzar troba-

des periòdiques. 

 Acollida de propostes d'entitats i col·lectius que desenvolupen activitats i projectes entorn 

aquesta temàtica. 

Indicadors: 

 Nombre de partides organitzades. 

 Nombre d'usos dels jocs de taula fora de les activitats organitzades. 

 Nombre d'usuaris dels jocs de taula fora de les activitats organitzades. 

 Nombre d'activitats organitzades en relació als jocs de rol. 

 Creació del grup de joves. 

 Nombre d'activitats acollides vinculades a aquesta temàtica. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 

FONTANA BY NIGHT 

Objectius de l'acció: 

 Realitzar una jornada d’activitats vinculada a l'oci alternatiu. 

 Facilitar espais a entitats vinculades a l'oci alternatiu per a la realització de les seves activi-

tats. 

 Esdevenir un espai de referència per a la realització d’activitats vinculades a l'oci alternatiu. 

Execució de l’acció: 

 Organització conjuntament amb el GT de Cultura dispersa les trobades de Fontana by Night. 
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Indicadors: 

 Organització de la Fontana by night. 

 Nombre de participants. 

 Nombre d'activitats organitzades dins la trobada. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 

ESCAPE ROOM 

Objectius de l'acció: 

 Donar a conèixer els projectes i serveis de La Fontana adreçats al públic juvenil d'una forma 

lúdica. 

Execució de l’acció: 

 Disseny d'un nou escape room més llarg. 

 El contingut de les proves anirà relacionat amb els diferents projectes i serveis de 

l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre d'escpae rooms organitzats. 

 Nombre d'usos. 

 Nombre d'usuaris. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 
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UTILITZACIÓ DE LA PS4 

Objectius de l'acció: 

 Oferir aquest nou recurs d'oci pels i les joves. 

 Fomentar la coneixença entre els i les participants. 

 Promoure actituds i relacions saludables. 

 Vetllar per una presència equitativa de tots els gèneres. 

Execució de l’acció: 

 Creació d'una lliga regular de FIFA 2018 els dissabtes a la tarda. 

 Creació d'una normativa específica que contempli els objectius esmentats. 

 Utilització d'altres jocs de la consola en el marc dels Fontana fridays. 

 Realització d'una comunicació inclusiva a l'hora de promocionar les activitats. 

 Vetllar perquè la tipologia de jocs que s'ofereixin vagin destinats a diferents tipus de públic. 

Indicadors: 

 Creació de la lliga. 

 Nombre de persones inscrites? 

 Finalització de la lliga? si/no, per què? 

 S'ha fet incidència en fomentar actituds saludables i de respecte en la utilització de la PS4? 

Accions preses en aquesta línia. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 
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5.1.5. Sostenibilitat 

RENOVA LA ROBA JOVE 

Objectius de l'acció: 

 Conscienciar de la importància de fer accions sostenibles per assegurar un entorn més sos-

tenible. 

 Donar a conèixer al jovent de la ciutat que hi ha una manera no consumista de renovar 

l'armari. 

Execució de l’acció: 

 Programació dos cops a l'any el projecte Renova la Roba Jove. 

Indicadors: 

 Nombre d'edicions del Renova la roba jove programades. 

 Nombre de particpants en l'activitat. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 

 

STRAFALARIUS 

Objectius de l'acció: 

 Conscienciar de la importància de fer accions sostenibles per assegurar un entorn més sos-

tenible. 

 Donar a conèixer al jovent de la ciutat que hi ha una manera no consumista de renovar l'ar-

mari. 

 Potenciar l'ús d'aquest espai entre les persones joves. 

Execució de l’acció: 

 Dedicació d'un espai de l'equipament a l'intercanvi de roba. 

 Ordenar mensualment l'espai d'intercanvi de roba. 
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 Difusió de la proposta en els canals comunicatius de l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre d'usos de l'espai. 

 Manteniment de l'espai ordenat. 

 Nombre d'accions de difusió d'aquest espai. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 

 

5.2. Calendari singular 

PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS VINCULADES AL CALENDARI MUNDIAL I DATES ASSENYALADES 

Objectius de l'acció: 

 Commemorar les dates que considerem rellevants en el calendari mundial així com aquelles 

que considerem importants a donar visibilitat des de una perspectiva crítica. 

 Participar del calendari singular amb altres serveis ubicats a l'equipament. 

 Augmentar la participació d'entitats i col·lectius en el desenvolupament del projecte. 

 Posar en contacte i relacionar les entitats/col·lectius per crear sinergies dintre del projecte. 

 Desenvolupar el model de cicle quant a programació del Calendari singular. 

 Treballar transversalment els diferents àmbits d'actuació del CJB. 

Execució de l’acció: 

 Programació d'activitats de diferents formats i tipologia, tenint en compte una perspectiva 

crítica.  

 Treball en xarxa amb altres serveis de l'equipament: CBJ, CRAJ, PIJ Gràcia, ATE i Punt JIP. 

 Foment de la participació d'entitats/col·lectius del projecte, convidant-les a desenvolupar 

conjuntament el projecte. 

 Establiment de vincles entre entitats/col·lectius/artistes i joves interessades en les temàti-

ques a treballar. 
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 Reformulació del format del projecte, passant a treballar menys dates però amb un nombre 

més elevat d'activitats. 

 Posada d'especial èmfasi en el treball de projectes que tinguin relació amb els eixos de tre-

ball del CJB, en especial en els de Salut, Interculturalitat i Sostenibilitat. 

Indicadors: 

 Nombre d'activitats programades. 

 Possible enquesta / valoració dels participants. 

 Nombre d'activitats conjuntes programades amb altres serveis ubicats a l'equipament. 

 Nombre d'entitats i col·lectius organitzadors de les activitats. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Interculturalitat 

 Feminismes i LGTBI 

 

5.3. Tallers 

REALITZACIÓ DELS TALLERS 

Objectius de l'acció: 

 Propiciar que els tallers els duguin a terme entitats, a poder ser entitats del Districte de 

Gràcia. 

 Donar oportunitats a les entitats per generar recursos propis. 

 Generar espais d'interrelació de les persones joves amb entitats. 

 Propiciar la diversitat cultural i de gènere entre els i les talleristes 

Execució de l’acció: 

 Establiment vincles amb entitats del Districte susceptibles a poder realitzar tallers a l'equi-

pament. 

 Organització de tallers que els puguin realitzar entitats. 

 Difusió explicita de quins tallers els duen a terme entitats. 
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Indicadors: 

 Nombre d'entitats amb les quals s'ha contactat. 

 Nombre de reunions amb entitats del Districte. 

 Nombre tallers organitzats per entitats. 

 Haver realitzat la difusió explicita dels tallers duts a terme per entitats. 

 Recull de la diversitat cultural i de gènere dels i les talleristes 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 Foment de l'associacionisme 

 

TALLERS MÉS SOSTENIBLES 

Objectius de l'acció: 

 Incloure el criteri de sostenibilitat en els tallers organitzats. 

 Revisar la sostenibilitat ecològica dels tallers. 

 Oferir formació i acompanyament a les persones que realitzen els tallers i a les talleristes. 

Execució de l’acció: 

 Reducció dels residus que generen els tallers. 

 No programació de tallers que generen una petjada ecològica molt elevada. 

 Reciclatge dels diferents materials que s'utilitzen en els tallers. 

 Utilització de materials reciclats en els tallers. 

 Programació d'una sessió d'acollida el 1r dia de taller durant 15 min. 

 Aplicarem les recomanacions de la guia "Fem pinya contra el canvi climàtic". 

Indicadors: 

 Propostes introduïdes per a la reducció de residus en els tallers. 

 Canvis que s'han introduït en el funcionament dels tallers. 

 Realització de la sessió d'acollida dels tallers. 
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Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 

 

DESTINATÀRIES 

Objectius de l'acció: 

 Garantir una programació de tallers d'acord amb les etapes de desenvolupament dels i les 

joves. 

 Garantir paritat en relació al gènere de les assistents als tallers. 

 Garantir l'accés a destinatàries amb situacions de vulnerabilitat econòmica o social. 

Execució de l’acció: 

 Programació de tallers per a joves de 12 a 17 anys. 

 Programació de tallers per a joves de 18 a 29 anys. 

 Diversificació de la tipologia de tallers oferts. 

Indicadors: 

 Nombre de tallers per joves (de 12 a 17 anys). 

 Nombre de tallers per a joves (de 18 a 29 anys).  

 Paritat de gènere dels assistents en els tallers. 

 Derivacions o coordinacions amb serveis. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 
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GESTIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Realitzar un calendari organitzatiu dels processos trimestrals per a la programació i realit-

zació dels tallers. 

 Millorar la gestió en la programació i realització dels tallers. 

 Coordinar la programació de tallers amb la resta de serveis ubicats a l'equipament. 

Execució de l’acció: 

 Calendarització de les diferents fases organitzatives dels tallers: disseny, difusió, inscripci-

ons i execució de tallers. 

 Coordinació amb comunicació sobre el calendari organitzatiu. 

 Coordinació de continguts i propostes des dels diferents serveis ubicats a l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre de planificacions calendaritzades. 

 Percentatge de seguiment del calendari. 

 Reunions realitzades amb comunicació. 

 Reunions realitzades amb CJB, CRAJ, ATE i PIJ Gràcia. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

REALITZACIÓ DELS TALLERS 

Objectius de l'acció: 

 Programar tallers puntuals per abordar les línies prioritàries del 2018; sostenibilitat, 

interculturalitat i salut i altres temes d'interès pel jovent. 

Execució de l’acció: 

 Programació de tallers trimestrals. 

 Programació de tallers puntuals per abordar línies anuals. 

 Realització d'activitats puntuals en jornades, xarxes comunitàries i territorials. 
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Indicadors: 

 Nombre de tallers i activitats programades. 

 Nombre de participants en els tallers i activitats. 

 Temàtiques que aborda cada taller. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Salut 

 Interculturalitat 

 

VINCULACIÓ DE LES DESTINATÀRIES AMB L'EQUIPAMENT. 

Objectius de l'acció: 

 Potenciar la relació de les participants dels tallers amb l'equipament i entre elles. 

 Fer accessible la informació d'activitats i serveis que poden trobar les participants a l'equi-

pament. 

Execució de l’acció: 

 Organització d'una mostra de tallers entre les participants de tallers trimestrals. 

 Organització d'una mostra de tallers al carrer i/o plaça. 

 Sessió informativa de 15 minuts el primer dia del taller. 

 Oferir d'incloure-les en el butlletí electrònic i/o watshap. 

Indicadors: 

 Nombre de sessions informatives realitzades durant els tallers trimestrals. 

 Nombre de mostres de tallers realitzades. 

 Nombre de participants i de tallers que participen a les mostres. 

 Adequar la comunicació per fer més accessible el butlletí electrònic. 

 Nombre de persones incloses a la llista de disfusió de wathsapp i freqüència d'ús. 
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Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 

ACCÉS ALS TALLERS 

Objectius de l'acció: 

 Diversificar les referents dels tallers. 

 Discriminació positiva per donar accés a participants més diverses. 

Execució de l’acció: 

 Contractació de talleristes més diverses. 

 Difusió de la programació a espais i col·lectius de persones de Gràcia relacionades amb la 

temàtica. 

 

Indicadors: 

 Identitat cultural, identitat de gènere, expressió de gènere, migrades, etc. de les talleristes. 

 Espais o col·lectius del Districte on s'ha fet específicament la difusió dels tallers. 

 Joves deribats de serveis socials o amb manca de recursos. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Interculturalitat 
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5.4. Dinamització comunitària 

5.4.1. Dinamització de la Plaça 

USOS POSITIUS DE LA PLAÇA 

Objectius de l'acció: 

 Generar usos positius de l'espai obrint la Plaça a altres usos i persones. 

 Organitzar un concurs de grafiti amb els i les joves de la plaça. 

 Treballar conjuntament amb els diferents agents que tenen relació amb la plaça per millo-

rar-ne els usos. 

Execució de l’acció: 

 Trasllat i organització de part de la programació de l'equipament a la Plaça d'abril a octubre. 

 Organització d'activitats en aquest espai amb altres ens del territori (jam dansa, cicles lite-

raris, cinema a la fresca, etc.). 

 Organització d'un concurs de grafiti on els i les joves de la plaça puguin aportar les seves 

propostes. 

 Participació en la Taula de treball de la Plaça. 

 Realització de reunions de treball amb els agents implicats en la plaça. 

Indicadors: 

 Nombre d'activitats organitzades. 

 Assistents a les activitats (per edat/id.genere/aparença cultural). 

 Nombre de reunions realitzades i en les que s'ha participat de la Taula de treball de la plaça. 

 Nombre de reunions per tipologia de treball amb els agents implicats a la plaça. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Espai públic 

 Participació i acció comunitària 
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POSAR LÍMITS EN RELACIÓ A L'ÚS DE L'ESPAI JOVE 

Objectius de l'acció: 

 Generar un entorn que permeti la convivència i el respecte entre treballadores, joves de la 

plaça i altres usuàries de l'Espai Jove. 

 Detectar, derivar i fer seguiment de casos. 

Execució de l’acció: 

 Clarificació, revisió i procés de consens de les normes d'ús de l'espai. 

 Seguiment de casos en les reunions d'equip i reports. 

 Coordinació amb altres serveis del territori (APC, Mossos d'esquadra, Guàrdia Urbana, etc.). 

 Vinculació dels i les joves en activitats, assessories PIJ Gràcia, etc. 

 Generació de vincles amb els i les joves de la plaça per a crear reconeixement mutu. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de coordinació. 

 Nombre d'accions conjuntes entre diversos agents (propositives o coercitives). 

 Nombre de joves vinculats al PIJ / micro obert/ bucs d'assaig, etc. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Espai públic 

 Territori 

 

5.4.2. Dinamització territorial 

VINCLE AMB ENTITATS JOVES DEL DISTRICTE 

Objectius de l'acció: 

 Conèixer la realitat de les entitats juvenils del Districte. 

 Identificar necessitats de les entitats juvenils que l'equipament els hi pugui donar resposta. 

 Donar a conèixer l'equipament, els serveis que aculls i el seu funcionament. 

 Crear projectes conjunts amb entitats juvenils del Districte. 
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Execució de l’acció: 

 Establiment de reunions amb entitats juvenils del Districte. 

 Difusió dels serveis que ofereix l'equipament de cara a les entitats juvenils del Districte 

(cessió d'espais gratuïta, difusió de les seves activitats, acompanyament a través del CRAJ, 

etc.). 

 Creació d'activitats conjuntes amb entitats juvenils. 

Indicadors: 

 Nombre d'entitats contactades. 

 Nombre d'entitats amb les quals s'ha fet una reunió. 

 Nombre de vincles fets segons tipologia de vincle. 

 Activitats i projectes organitzats conjuntament. 

Persones destinatàries: 

 Associacions 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 

XARXES TERRITORIALS 

Objectius de l'acció: 

 Participar activament de la Xarxa educativa de suport a les persones refugiades. 

 Participar en l'organització del Correllengua Gràcia. 

 Participar d'altres xarxes existents en el territori o de nova creació. 

Execució de l’acció: 

 Participació activa en les reunions. 

 Facilitació dels espais de l'equipament per a la realització de les reunions. 

 Organització d'actes i activitats conjuntes. 

 Difusió de les activitats de territori en les xarxes socials de l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions en les quals s'ha participat. 
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 Nombre de reunions acollides a l'equipament. 

 Nombre d'activitats realitzades a l'equipament. 

 Nombre d'actes i activitats conjuntes organitzades. 

 Nombre d'actes en el que l'equipament s'ha adherit. 

 Nombre d'accions de difusió que s'han realitzat segons tipologia. 

Persones destinatàries: 

 Associacions 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS AMB ALTRES EQUIPAMENTS DEL DISTRICTE I DE 

BARCELONA 

Objectius de l'acció: 

 Participar activament en l'organització de projectes i activitats per a joves juntament amb 

altres equipaments de Gràcia i Barcelona. 

 Donar suport a la creació en l'àmbit artístic dels i les joves de Gràcia i Barcelona. 

Execució de l’acció: 

 Participació activa en la planificació, execució i avaluació del Gràcia Riu, Rough Diamonds, 

Districte Musical Jove  

 DMJ, Barcelona VisualSound i Festival Brot 

 Programa de Reagrupament familiar 

Indicadors: 

 Nombre de reunions a les quals s'ha assistit. 

 Tasques en les quals ens hem involucrat en cadascuna de les propostes. 

 Nombre d'activitats que s'han programat. 

 Nombre de joves participants en cadascuna de les propostes. 

 Nombre de joves participants vinculats a l'equipament en cadascuna de les propostes. 
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Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Cultura 

 

COORDINACIÓ EN XARXA AMB EQUIPAMENTS 

Objectius de l'acció: 

 Participar activament en les taules de coordinació d'equipaments de Districte i de ciutat. 

 Generar espais on compartir experiències i crear nous projectes conjunts. 

Execució de l’acció: 

 Participació en la Taula de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia. 

 Participació en la Taula d'Equipaments de Cultura del Districte de Gràcia. 

 Participació en altres taules de treball que es puguin crear al llarg de l'any. 

Indicadors: 

 Nombre de trobades en les quals s'ha participat per tipologia de taula de treball. 

 Projectes conjunts sorgits d'aquestes taules de treball. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Territori 
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ROUGH DIAMONDS 

Objectius de l'acció: 

 Potenciar el vincle entre equipaments de joventut de la ciutat. 

 Donar suport a la creació artística. 

 Impulsar la dansa com a vehicle de socialització entre adolescents i joves de l'equipament i 

el territori. 

Execució de l’acció: 

 Participació en la planificació, desenvolupament i execució del concurs. 

 Facilitar la participació en els grups que assagen a l'equipament o practiquen en els tallers 

de danses urbanes. 

 Aportar recursos a l'organització ( p.ex: master class). 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de coordinació. 

 Nombre de grups i persones participants per part de l'equipament. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Cultura 

 

GRÀCIA RIU 

Objectius de l'acció: 

 Potenciar el vincle entre equipaments culturals del Districte. 

 Donar suport a la creació cultural a escala de Districte. 

 Acollir mostres d'art relacionades amb l'humor a l'equipament. 

Execució de l’acció: 

 Coordinar el cicle amb els diferents equipaments del territori. 
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 Programar activitats pròpies. 

 Donar suport i impuls a la creació en clau d'humor. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de coordinació. 

 Nombre de grups presentats. 

 Nombre de públic assistent. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Cultura 

 Territori 

 

LA FONTANA SURT AL CARRER 

Objectius de l'acció: 

 Participar de les activitats del comerç al carrer de Gran de Gràcia dos cops l'any. 

 Fer ús i dinamitzar l'activitat a l'espai públic. 

 Donar a conèixer les activitats i tallers de l'EJLF. 

Execució de l’acció: 

 Organitzar mostres de tallers trimestrals. 

 Fer activitats puntuals participatives. 

 Facilitar informació de l'EJLF i serveis de l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre d'activitats i jocs organitzats. 

 Nombre de participants. 

 Nombre d'edicions del comerç al carrer en les que s'ha participat. 
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Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Cultura 

 Territori 

 

JORNADES DE SOSTENIBILITAT 

Objectius de l'acció: 

 Dotar de recursos a les entitats per fer les seves pràctiques quotidianes sostenibles. 

 Crear un espai de xarxa i/o relació per un consum sostenible. 

 Potenciar pràctiques sostenibles entre el jovent de la ciutat. 

Execució de l’acció: 

 Realització de tallers per a entitats i persones entorn el triangle de la sostenibilitat (perso-

nes, economia i ecologia). 

 Realització d'un dinar popular amb la Xarxa d'aliments i cooperatives de consum de Gràcia. 

Indicadors: 

 Nombre de participants en les jornades. 

 Nombre de tallers i activitats organitzades conjuntament amb entitats juvenils, entitats del 

territori i pròpies. 

 Entitats participants en l'organització del dinar. 

 Nombre de participants en el dinar. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 

 Participació i acció comunitària 

 Territori 
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6. PROGRAMES DE SUPORT A LA CREACIÓ 

Recull aquelles línies de treball vinculades a la dinamització i acompanyament a 

processos de creació artística: 

 Suport a la creació musical: recull aquelles línies vinculades al suport a la creació 

musical, sobretot pel que fa a la dinamització dels bucs d’assaig, programació de 

concerts propis i a la programació d’activitats en xarxa amb altres equipaments del 

territori. 

 Suport a la creació d’arts escèniques: recull aquelles línies de treball vinculades al 

suport a la creació d’arts escèniques, posant èmfasis en les residències artístiques. 

 Exposicions: recull aquelles línies de treball vinculades a la programació 

d’exposicions i intervencions de caràcter artístic en els diferents espais expositius 

de l’equipament. 

 Suport a grups i entitats juvenils: recull aquelles línies de treball vinculades a 

donar suport a aquelles iniciatives que necessiten d’un espai on realitzar les seves 

activitats. 

 Suport a joves individuals: recull aquelles línies destinades a donar suport 

infraestructural a l’estudi de les persones joves. 

 Suport a projectes d’autoocupació: recull aquelles línies de treball vinculades a la 

reformulació del Viver d’autoocupació juvenil que acollia l’equipament. 

  



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 70 - 

6.1. Suport a la creació musical 

6.1.1. Bucs d’assaig 

GESTIÓ DELS BUCS D'ASSAIG 

Objectius de l'acció: 

 Fer un seguiment en relació a l'assistència dels grups dels bucs d'assaig. 

 Fer un manteniment adequat i eficaç del material dels bucs d'assaig. 

 Procurar que els i les usuàries dels bucs d'assiag en facin un ús adequat. 

Execució de l’acció: 

 Realització d'un protocol d’ús i funcionament del material dels bucs d’assaig. 

 Complimentació periòdica del document de seguiment de les reserves estables dels bucs 

d'assaig. 

 Complimentacio del document de manteniment dels bucs d'assaig. 

 Realització d'una formació anual als diferents grups fixes dels bucs d'assaig. 

Indicadors: 

 Complimentació del document de seguiment de les reserves estables. 

 Complimentació del document de manteniment dels bucs d'assaig. 

 Realització del protocol d'ús dels bucs d'assaig. 

 Formacions realitzades en relació als nombre de grups que assagen de forma fixa. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Emancipació 
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DINAMITZACIÓ DELS BUCS D'ASSAIG 

Objectius de l'acció: 

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

 Oferir formació musical als grups que assagen als bucs d'assaig d'acord amb les seves ne-

cessitats formatives. 

 Fer un seguiment dels grups que assagen als bucs d'assaig per tal que aquells que estiguin 

en condicions de tocar i ho desitgin, actuïn almenys una vegada a l'any a l'Auditori. 

Execució de l’acció: 

 Actaulització setmanal de la cartelleria dels bucs d'assaig. 

 Identificació de les necessitats dels grups de bucs d'assaig i oferirem formació o assessora-

ment, si s'escau. 

 Programació dels grups dels bucs d'assaig dins els Concerts Fontana. 

 Realització d'un seguiment específic per a que els grups que ho desitgin participin de les 

propostes i festivals musicals que promou La Fontana (DMJ i Fetsival Brot). 

Indicadors: 

 Nombre de propostes penjades a la certelleria dels bucs. 

 Nombre de formacions ofertes als grups d'assaig. 

 Nombre d'assessoraments fets als grups d'assaig. 

 Nombre de grups dels bucs d'assaig que han participat als Concerts Fontana. 

 Nombre de grups dels bucs d'assaig que han participat a propostes i festivals que promou 

La Fontana. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Emancipació 
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6.1.2. Districte Musical Jove – DMJ 

DISTRICTE MUSICAL JOVE - DMJ: ORGANITZACIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Dinamitzar i liderar el Districte Musical Jove - DMJ. 

 Fomentar una major participació i involucració del Districte en l'organització del Districte 

Musical Jove - DMJ. 

 Fomentar la participació dels joves dissenyadors en la imatge del concurs. 

Execució de l’acció: 

 Participació activa de l'organització i realització del projecte. 

 Establiment de reunions de coordinació amb el Districte per tal de fer-lo partícep del pro-

jecte. 

 Treball per mantenir la dotació econòmica que fa el Districte per el projecte. 

 Realització d'un concurs de cartells per l'imatge del DMJ 

Indicadors: 

 Execució i valoració dels organitzadors del DMJ. 

 Nombre d'actuacions en equipaments/ actes de districte després del DMJ. 

 Càpsules formatives programades pels grups guanyadors 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Emancipació 

 

DISTRICTE MUSICAL JOVE - DMJ: EXECUCIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Incentivar la formació músical dels grups guanyadors. 

 Generar un circuit musical al Districte on els grups paricipants del DMJ puguin actuar. 

 Expandir l'exhibició dels grups més enllà del seu territori. 
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Execució de l’acció: 

 Oferta de diferents formacions com a premis als guanyadors del DMJ. 

 Programació d'una càpsula formativa a totes les bandes participants del DMJ. 

 Establiment de vincles entre diferents equipaments, festes majors o de dates festives i es-

tabliments comercials del Districte per generar un circuit de bandes novells. 

 Teixir línies de treball amb equipaments d'altres districtes per tal de donar oportunitats d'in-

terlacionar les actuacions de les bandes novells amb les d'altres districtes de Barcelona. 

 Oferta a les bandes guanyadores la possibilitat d'actuar en altres equipaments de la ciutat 

com a premi. 

 Foment de la participació de les guanyadores en actes de Districte com la Festa Major de 

Gracia o altres. 

Indicadors: 

 Formacions ofertes a les bandes guanyadores. 

 Càpsula formativa oferta a les bandes participants. 

 Realització d'un catàleg de les bandes participants en el DMJ per donar-les a conèixer. 

 Nombre d'interaccions entre equipaments, entitats i establiments comefcials concretades 

en actuacions de les bandes del DMJ. 

 Actuació de les bandes guanyadores en altres equipaments de la ciutat. 

 Particpació de les bandes guanyadores en actes de Districte. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Emancipació 
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6.1.3. Festival BROT 

FESTIVAL BROT 

Objectius de l'acció: 

 Participar activament en l'organització i realització del Festival Brot. 

 Potenciar les possibilitats d'actuacions de les bandes més enllà del seu territori. 

 Acollir la final del Premi Brot. 

 Oferir premis a totes les bandes finalistes i fomentar la cooperació entre elles. 

 Fomentar la participació de les bandes que assagen a l'equipament en el Festival. 

Execució de l’acció: 

 Participació activa de l'organització i execució del Festival Brot. 

 Treballarem en xarxa entre els equipaments organitzadors per tal de dinamitzar actuacions 

dels grups guanyadors del Brot més enllà del Festival. 

 Acollida de la final del Premi Brot. 

 Foment de que totes les bandes finalistes del festival puguin obtenir algun tipus de premi. 

Indicadors: 

 Participació de l'equipament en l'organització del Festival. 

 Nombre d'actuacions musicals organitzades dels grups participants del Brot en els equipa-

ments participants. 

 Acollida de la final del Brot: 

o Nombre de bandes participants. 

o Nombre de persones assistents en el concert. 

 Nombre de grups que han rebut premi en relació al nombre de grups finalistes. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Emancipació 
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6.1.4. Concerts Fontana 

CONCERTS FONTANA: SUPORT I PROMOCIÓ DE GRUPS DEL DISTRICTE 

Objectius de l'acció: 

 Fomentar la participació de les entitats i associacions vinculades a l'equipament en l'orga-

nització dels concerts. 

 Consolidar una programació mensual dels Concerts Fontana. 

 Fomentar l'autogestió dels grups dels bucs d'assaig per a organitzar-se com a col·lectius per 

desenvolupar-se musicalment. 

 Augmentar el nombre de públic assistent als concerts. 

Execució de l’acció: 

 Oferint-los l'oportunitat d'organitzar conjuntament el concert i gestionar la barra de bar. 

 Programant una vegada el mes un Concert Fontana. 

 Oferint un acompanyament proper i constant. 

 Creant noves formes de difusió compartides amb comunicació i/o un segell propi de les ac-

tivitats de La Fontana. 

Indicadors: 

 Nombre de Concerts Fontana co-organitzats amb entitats. 

 Nombre de grups dels bucs d'assaig participants dels Concerts Fontana. 

 Nombre de públic assistent als Concerts Fontana. 

 Nombre de Concerts Fontana organitzats. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Emancipació 
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NOUS FORMATS DE PARTICIPACIÓ MÚSICAL A L'AUDITORI I A L'ESPAI DE TROBADA 

Objectius de l'acció: 

 Donar cabuda a altres formats de participació. 

 Fomentar la interrelació a nivell musical entre les joves. 

 Fomentar el creixement musical de les joves. 

Execució de l’acció: 

 Organització de jams a l'Auditori en diferents formats temàtics. 

 Facilitació d'espais d'interrelació portant alguna banda per obrir l'actuació i dinamitzar-la. 

 Acompanyament a les joves i bandes novells en la creació, suport i participació musical. 

 Facilitació i recolzament en iniciatives i demandes musicals de les joves. 

Indicadors: 

 Nombre de jams organitzades. 

 Nombre de persones participants de les jams. 

 Interrelacions establertes entre Jams i Micro obert. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Emancipació 

 

6.2. Suport a la creació d’arts escèniques 

6.2.1. Residències d’arts escèniques 

RESIDÈNCIES D'ARTS ESCÈNIQUES 

Objectius de l'acció: 

 Oferir espais de lliure creació per a companyies amateurs. 

 Establir els criteris de retorn a l'equipament. 

 Definir els recursos disponibles per a les residències artístiques. 
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 Programar dins les activitats mensuals de l'agenda cultural algunes de les creacions nascu-

des dins les residències. 

Execució de l’acció: 

 Definició del sistema de residències artístiques de l'equipament. 

 Realització d'un mínim d'una convocatòria de residències escèniques al llarg de l'any. 

 Definició d'un conveni marc per a les residències d'arts escèniques. 

 Incorporació de les assessories del CRAJ en els recursos a oferir.  

 Reserva de dates per tal de poder exhibir les peces creades dins les residències. 

Indicadors: 

 Definició del sistema de residències. 

 Nombre de convocatòries realitzades. 

 Nombre de propostes que han optat a la convocatòria. 

 Definició del conveni marc. 

 Nombre de companyies acollides. 

 Nombre d'assessories realitzades. 

 Nombre d'espectacles oferts. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 

 Cultura 

 

6.2.2. Assajos 

ESPAI D'ASSAIG D'ARTS ESCÈNIQUES 

Objectius de l'acció: 

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

 Esdevenir un punt de trobada de grups d'adolescents que necessiten espais per assajar. 
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Execució de l’acció: 

 Programació dins les activitats pròpies del centre alguna peça d'aquests grups que assagen 

esporàdicament a l'equipament. 

 Facilitació d'espais d'assaig puntuals a grups d'adolescents que ho sol·licitin. 

Indicadors: 

 Nombre d'assajos acollits. 

 Nombre de grups que han assajat. 

 Nombre d'usuaris totals. 

 Nombre d'espectacles programats. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 

 Cultura 

 

6.2.3. Exhibicions 

EXHIBICIONS D'ARTS ESCÈNIQUES 

Objectius de l'acció: 

 Esdevenir un espai de referència per aquelles companyies que vulguin exhibir les seves cre-

acions. 

 Millorar i augmentar la programació de projectes vinculats a les arts escèniques. 

 Ser més flexibles amb les necessitats tècniques d'algunes peces artístiques. 

Execució de l’acció: 

 Programació dins l'agenda cultural del centre propostes d'arts escèniques de companyies 

amateurs. 

 Reserva d'una partida econòmica per a la programació d'arts escèniques. 

 Diversificació de les activitats a l'Auditori per donar més cabuda a projectes vinculats a les 

arts escèniques. 
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 Reserva de l'Auditori dos dies seguits per tal de portar a terme algun espectacle 

Indicadors: 

 Nombre d'espectacles d'arts escèniques programats. 

 Nombre d'espectacles d'arts escèniques programats en relació al nombre de concerts pro-

gramats. 

 Haver programat algun espectacle d'arts escèniques que tingui una durada mínima de dos 

dies 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 

 Cultura 

 

6.3. Suport a la creació de projectes audiovisuals 

6.3.1. Festival Barcelona VisualSound 

FESTIVAL BARCELONA VISUALSOUND 

Objectius de l'acció: 

 Promocionar i difondre a joves creadors 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. 

 Aconseguir que públic adolescent participi del festival. 

Execució de l’acció: 

 Programació d'activitats amb joves realitzadors/es al llarg de l'any. 

 Promoció a estudiants d'audiovisuals a què participin. 

 Realització diferents passes de projecció dels premiats per diferents espais culturals de la 

ciutat. 

 Realització d'un taller de gravació i edició d'un curt fet amb un mòbil. 



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 80 - 

Indicadors: 

 Nombre d'activitats programades al llarg de l'any. 

 Accions de difusió dutes a terme. 

 Nombre de participants en el Festival. 

 Nombre de passes de projecció dels premiats realitzats a diferents espais culturals de la 

ciutat. 

 Realització del taller de gravació i edició d'un curt en un mòbil. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 

 Cultura 

 

6.3.2. Càstings i gravacions 

CÀSTINGS I GRAVACIONS PER A ESTUDIANTS 

Objectius de l'acció: 

 Donar suport a les necessitats que els estudis d'audiovisuals requereixen al seu alumnat. 

 Facilitar a joves estudiants portar a terme els seus treballs. 

Execució de l’acció: 

 Revisió de la normativa actual del centre respecte a aquest tipus de reserva. 

 Definició del protocol de funcionament de cessions d'espai gratuïtes a canvi de gravacions 

de les activitats pròpies. 

Indicadors: 

 Nombre de reserves fetes per a càstings. 

 Nombre de reserves fetes per a gravacions. 

 Definició del protocol. 
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Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 

 Educació 

 

6.3.3. Projecció de curtmetratges i documentals 

ESPAIS DE PROJECCIÓ PER A ESTUDIANTS I ENTITATS 

Objectius de l'acció: 

 Oferir als estudiants d'audiovisuals espais on projectar treballs de finals de curs. 

 Esdevenir un equipament de referència per aquelles entitats que volen mostrar el seu pro-

jecte audiovisual fent denúncia a alguna temàtica en concret. 

Execució de l’acció: 

 Difondre a les escoles de cinema dels espais que hi ha disponibles a La Fontana per a dur a 

terme projeccions. 

 Realització conjuntament amb el CJB un cicle de cinema social. 

 Acollida de propostes de presentacions de documentals creats per entita 

Indicadors: 

 Nombre de projeccions realitzades segons tipologia d'organitzador. 

 Realització del cicle de cinema social amb el CJB. 

 Nombre d'organitzadors. 

 Nombre de participants. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Foment de l'associacionisme 

 Cultura 
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6.4. Exposicions 

EXPOSICIONS 

Objectius de l'acció: 

 Oferir els espais expositius de l'equipament a joves artistes 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. 

 Vincular la programació d'exposicions de l'equipament amb les dates treballades dins el 

projecte Calendari singular. 

Execució de l’acció: 

 Priorització dels i les joves artistes a l'hora de programar exposicions. 

 Difusió a escoles de dibuix i art perquè coneguin el recurs. 

 Recuperació del projecte TRANS'ARt. 

 Programació d'exposicions vinculades al projecte Calendari singular. 

Indicadors: 

 Nombre d'exposicions programades. 

 Accions de difusió dutes a terme. 

 Accions d'implementació del projecte TRANS'AR't dutes a terme. 

 Nombre d'exposicions vinculades al projecte Calendari singular.r. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Cultura 

 Emancipació 
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6.5. Suport a grups i entitats juvenils 

6.5.1. Activitats i projectes musicals 

CESSIÓ D'ESPAIS PER A L'ORGANITZACIÓ CONCERTS PER PART D'ENTITATS 

Objectius de l'acció: 

 Facilitar l'organització de concerts a l'equipament per part d'entitats de Gràcia i de Barce-

lona. 

 Donar facilitats a col·lectius juvenils del barri que vulguin organitzar un concert. 

 Oferir propostes d'oci alternatiu als i les joves de Gràcia i Barcelona. 

 Apropar propostes musicals variades als i les joves. 

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució de l’acció: 

 Acollida de l'organització de concerts per part d'entitats. 

 Priorització de les activitats organitzades per entitats juvenils de Gràcia. 

 Treball amb col·lectius musicals varis per a programar una tipologia d'estils musicals varis 

(per exemple Jove Orquestra Barcino). 

Indicadors: 

 Nombre de concerts organitzats per entitats a l'equipament. 

 Nombre de concerts organitzats per entitats de Gràcia en relació a altres d'altres zones de 

la ciutat. 

 Nombre de concerts organitzats segons estils de música. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Foment de l'associacionisme 

 Cultura 
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CESSIÓ D'ESPAIS PER A L'ORGANITZACIÓ CONCERTS PER A FINANÇAR PROJECTES SOLIDARIS 

Objectius de l'acció: 

 Acollir la realització de concerts per finançar projectes solidaris. 

 Contribuir als projectes d'activisme social. 

 Garantir que aquests concerts vagin acompanyats d'altres activitats paral·leles de contextu-

alització del projecte solidari. 

 Facilitar que les entitats i associacions de Gràcia i Barcelona, sobretot les juvenils, puguin 

organitzar activitats d'aquest àmbit a l'equipament. 

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució de l’acció: 

 Programació de concerts per finançar projectes solidaris. 

 Acompanyament a les entitats que organitzen el concert en la programació d'activitats pa-

ral·leles de contextualització del projecte solidari. 

Indicadors: 

 Nombre d'actes solidaris realitzats a l'equipament. 

 Nombre de col·lectius organitzadors. 

 Nombre de participants. 

 Nombre d'activitats, xerrades, projeccions, exposicions paral·leles a un concert solidari per 

tipologia. 

 Nombre de col·lectius participants. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Foment de l'associacionisme 

 Cultura 
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6.5.2. Activitats i projectes d’arts escèniques 

CESSIÓ D'ESPAIS PER A L'ORGANITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS VINCULADES A LES ARTS 

ESCÈNIQUES 

Objectius de l'acció: 

 Ser un espai de referència per a companyies juvenils de teatre i dansa de Gràcia on sàpiguen 

que podem acollir tant els seus assajos, com exhibir i donar suport a les seves creacions 

artístiques. 

 Apropar a joves públics tot allò relacionat amb dansa o teatre. 

 Augmentar la programació de projectes vinculats a les arts escèniques. 

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució de l’acció: 

 Acollida d'assajos i activitats de companyies de dansa i teatre de Gràcia. 

 Programació d'espectacles de teatre i dansa. 

Indicadors: 

 Nombre d'assajos de companyies de teatre i dansa acollits. 

 Nombre d'espectacles de teatre i dansa de companyies de Gràcia acollits. 

 Nombre d'espectacles de teatre i dansa acollits. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Foment de l'associacionisme 

 Cultura 
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6.5.3. Activitats de caràcter lúdic i social 

CESSIÓ D'ESPAIS PER A L'ORGANITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS DE CARÀCTER SOCIAL 

Objectius de l'acció: 

 Acollir activitats organitzades per entitats vinculades a projectes de caràcter social. 

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució de l’acció: 

 Acollida d'activitats a l'equipament de caràcter social. 

Indicadors: 

 Nombre de cessions d'espai per a projectes de caràcter social. 

 Nombre de participants en activitats de caràcter social. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Foment de l'associacionisme 

 Cultura 

 

6.5.4. Cessió d’espais per a activitats internes d’entitats 

CESSIÓ D'ESPAIS PER A ACTIVITATS INTERNES D'ENTITATS 

Objectius de l'acció: 

 Facilitar espais per a la realització d'activitats de caràcter intern d'entitats. 

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució de l’acció: 

 Cessió d'espais a entitats per a la realització de les seves activitats internes. 

Indicadors: 

 Nombre de cessions d'espai per a la realització d'activitats internes. 

 Nombre de participants. 



 

Espai Jove La Fontana – Línies 2018  - 87 - 

Persones destinatàries: 

 Associacions 

Àmbits compartits: 

 Foment de l'associacionisme 

 

CRITERIS DE PROGRAMACIÓ I ACOLLIDA D'ACTIVITATS 

Objectius de l'acció: 

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

Execució de l’acció: 

 Realització d'un protocol sobre criteris de programació en relació als continguts i discurs de 

les activitats que es realitzen. 

 Realització d'un protocol sobre els criteris de patrocini d'activitats. 

Indicadors: 

 Realització del protocol sobre criteris de programació. 

 Realització del protocol sobre criteris de patrocini d'activitats. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

CESSIÓS D'ESPAIS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'ADMINISTRACIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Cedir espais de l'equipament per a l'organització d'activitats dels centres educatius de Grà-

cia. 

 Cedir espais de l'equipament per a l'organització d'activitats de l'administració. 

Execució de l’acció: 

 Cessió d'espais per a la realització d'activitats dels centres educatius de Gràcia. 

 Cessió d'espais per a la realització d'activitats de l'administració. 
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Indicadors: 

 Nombre de cessions d'espais a centres educatius de Gràcia. 

 Nombre de participants. 

 Nombre de cessions d'espais a activitats de l'administració. 

 Nombre de participants. 

Persones destinatàries: 

 Altres 

 

6.6. Suport a joves individuals 

SALA D'ESTUDI 

Objectius de l'acció: 

 Oferir espais d'estudi als i les joves de Gràcia i Barcelona durant els períodes d'examen de 

gener - febrer i de maig - juny. 

 Oferir espais d'estudi i treball en grup als i les joves de Gràcia durant l'horari d'obertura de 

l'equipament. 

Execució de l’acció: 

 Obertura de l'equipament els matins de dilluns a divendres de 11:00 a 15:00 durant els perí-

odes de sala d'estudi. 

 Obertura de l'equipament de 10.00 a 01:00 durant el cap de setmana previ a les PAU. 

 Disposició de les taules de l'Espai de trobada per a l'estudi i realització de treballs en grup 

en horari d'obertura de l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre d'usos de la sala durant els períodes d'examen de gener - febrer i maig - juny. 

 Nombre d'usos de la sala durant el cap de setmana de les PAU. 

 Nombre d'usos d'estudiants a l'Espai de trobada. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 29 anys 
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Àmbits compartits: 

 Educació 

 

6.7. Suport a projectes d’autoocupació 

DEFINICIÓ D'UN NOU MODEL DE VIVER D'AUTOOCUPACIÓ JUVENIL 

Objectius de l'acció: 

 Definir un nou model de Viver d'autoocupació juvenil per l’equipament. 

Execució de l’acció: 

 Definició d'un nou projecte de Viver d'autoocupació juvenil. 

 Realització de reunions amb els diferents departaments de l'Ajuntament de Barcelona per 

a la definició del model final. 

 Implementació del nou model de Viver d'autoocupació juvenil. 

Indicadors: 

 Definició del nou model de Viver. 

 Nombre de reunions realitzades amb l'administració per a la definició i execució del nou 

model de Viver. 

 Implementació del nou model de Viver. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 18 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 
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