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• INTRODUCCIÓ 
Aquesta memòria recull el treball realitzat durant l'any 2022 d'acord amb les línies de treball 

plantejades per l'equipament. 

 

El 2022 ha estat l’any que per fi hem pogut recuperar la dinàmica habitual de l’equipament 

abans de la pandèmia. Hem restablert els mecanismes i funcionament propi d’un espai jove en 

la seva vessant més propera i atenta cap a les joves, tornant a la presencialitat totalment i 

gaudint de la programació un altre cop sense restriccions.  

També hem continuat posant l'atenció als principals reptes que ens plantegen els pròxims anys 

i que impliquen definir bé quina relació té l'equipament amb el territori. Hem participat del 

projecte EquiCom (Equipaments Comunitaris) impulsat pel departament d’Acció Comunitària 

per tal de focalitzar els recursos i la intenció cap a fer de l’equipament un lloc més del barri.  

Cal seguir apostant perquè La Fontana continuï sent un espai de creació i aprenentatge, que 

continuï generant nous processos de transformació social i cultural i que creixi amb una 

mirada interseccional i inclusiva que busqui donar cabuda a totes les persones joves de Gràcia 

i de Barcelona. 

A continuació fem un resum dels fets més destacats de cadascun dels programes que 

desenvolupa l'equipament: 

Associacionisme i activisme social 

Durant aquest any 2022 l'equipament ha continuat donant suport a l'associacionisme i 

l'activisme social a través de diferents accions de treball. L'equipament manté el seu caràcter 

associatiu i, per tant, el treball amb aquestes és un dels seus principals objectius. 

Aquest any hem pogut consolidar les entitats allotjades que formen part de l'equipament 

(Diabòlica, Amalgama, Nòmades, Matinada i Espurna) i n'hem acollit dues de noves: Batukalla 

i la companyia Biombos. 

En aquest sentit, un bon volum dels espais respon a les necessitats d'aquestes entitats. També 

hem celebrat dues trobades d'entitats per tal de generar connexions i teixir les relacions amb 



 
8 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

aquestes de cara a pensar l'equipament amb la perspectiva comunitària i posar al centre les 

entitats allotjades per prioritzar-les en l'activitat i funcionament de La Fontana. 

Suport a la creació 

El suport a la creació juvenil s'ha treballat a través de diferents programes: el musical, 

l'audiovisual, les arts escèniques i el programa expositiu. 

Pel que fa al Programa musical aquest any 2022 hem pogut anar recuperant l'activitat 

presencial i la tornada als escenaris de manera gradual. La part que ha costat i continua sent 

complicada de potenciar és el suport musical, però a poc a poc hem anat omplint els bucs 

d'assaig i cada cop tenim noves bandes emergents. 

El festival Districte Musical Jove de Gràcia - DMJ ha tingut nova edició, amb molt d'èxit. 

Respecte al Festival Brot, enguany no s'ha celebrat. 

D'altra banda, hem realitzat la quarta edició del cicle de Documentals frescos a la plaça. 

Pel que fa al Programa d'arts escèniques l'equipament ha continuat acollint assajos de 

companyies de joves artistes i programant actuacions d'aquestes. En aquest sentit, la demanda 

ha crescut molt i el projecte escènic ha tingut molta empenta i força. S'està fent una bona 

feina per potenciar aquest suport a la creació en matèria escènica i moltes companyies estan 

volent participar de l'equipament. 

Tanmateix, el festival Rough Diamonds no s'ha dut a terme. 

Finalment, pel que fa al Programa expositiu s'ha de destacar que és una línia que està creixent 

fortament a l'equipament per una nova mirada i aprofundiment de l'equip, tot treballant i 

apostant per suport artístic en la disciplina expositiva, combinant aquesta amb actes, xerrades 

i una perspectiva més comunitària. 
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Dinamització juvenil i acció sociocultural 

Durant aquest any l'equipament ha continuat treballant amb el projecte Punt de trobada 12 - 

17. Pel que fa als Tallers, hem pogut recuperar el format 100% presencial. Hem impulsat alguns 

de nous i seguit també amb els que tenen més participació. 

El Calendari singular ha continuat fent feina en format de cicle i acostant a les persones joves 

propostes culturals que tenen la voluntat de conscienciar sobre diferents temàtiques d'interès 

social i juvenil. 

Hem continuat treballant en la revisió a fons de l'espai de trobada. El nou model que vam 

generar l'any passat ha tingut bona rebuda, però encara repensem l'espai, aportant-hi noves 

interaccions i propostes d'activitats. 

Per acabar, dins el programa Fontana lúdica cal destacar la celebració a l'equipament del 

Fontana by Night, unes jornades d'oci alternatiu tornant a la presencialitat. També s'han 

continuat programant els diferents Escape Rooms de l'equipament, ja que és un format molt 

exitós. 

Treball comunitari 

Dins el programa La plaça com espai de convivència segueix sent un repte pendent de 

l’equipament, però també del barri i del Districte. Convertir la plaça en un espai més amable, 

cultural i amb dinàmiques saludables per tots els col·lectius (joves, famílies, veïnes, entitats) 

requereix el suport de tots els agents. Aquest hi han intervingut el servei de gestió de 

conflictes donada la complexitat de la situació amb les joves. Juntament amb l’equip de fontana, 

s’ha anat treballant per apropar a les joves a l’equipament i detectar interessos i inquietuds 

d’aquests per oferir-los recursos i serveis que els pugui ajudar pel seu desenvolupament 

personal.  

El Mostr’Art, una fira d’art i artesania jove que ha inclòs diferents disciplines al llarg d’una 

jornada diürna molt exitosa i amb bona participació.  

Hem pogut recuperar ell Gràcia Zona 0, realitzant la segona edició, tres anys després. Ha estat 

un èxit i ha tingut molt bona participació i rebuda per les diferents joves del Districte.  

Les Jornades amb centres educatius de secundària de Gràcia, organitzades també 

conjuntament amb els serveis de joventut de Gràcia han pogut tirar endavant amb el format 
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habitual per les quals van ser concebudes. Tant professorat com alumnes la van valorar 

positivament. 

Paral·lelament, s’ha continuat amb el projecte Gràcia Riu organitzat amb els equipaments de 

cultura de Gràcia i s’ha participat en diferents xarxes territorials per seguir impulsant 

projectes de vertebració territorial.  

Informació i suport a l'emancipació 

Pel que fa al programa d'Informació i suport a l'emancipació, l'equipament continua allotjant 

la major part dels serveis de joventut adreçats a tota la joventut del Districte de Gràcia: el 

Punt infoJOVE Gràcia, l'Aquí t'escoltem i el Punt Jove Informa't i Participa (Punt JIP). En aquest 

sentit, s'ha continuat treballant per fomentar el treball en xarxa entre els diferents serveis i 

generar projectes i estratègies conjuntes. 

També seguim acollint el programa Joves Jo+ de Barcelona Activa, que és un servei per a joves 

de 16 a 29 anys que proporciona formació i suport a la recerca de feina a aquelles persones 

inscrites a la Garantia juvenil. 

Espai responsable 

Una de les línies de treball en què l'equipament té present és la mirada d’equipament 

responsable a diferents eixos que conformen la nostra activitat. Pel que fa a la Gestió 

associativa de l'equipament durant aquest any no s’han impulsat noves línies. 

En relació amb el Protocol d'abordatge de les violències, des del CJB encara no s’ha treballat 

aquesta línia, tot i que el pròxim curs hi ha intencions de revisar-ho en profunditat. Així i tot, 

des de fontana hem estat treballant en la creació d’un protocol d’oci nocturn de l’equipament 

per quan hi realitzem actes (sobretot concerts). Estem treballant-hi conjuntament amb el CJAS 

i aquest el pròxim any volem començar-ho a aplicar.  

Pel que fa a l'Equipament més sostenible durant l'any s'han dut a terme diferents accions. Hem 

participat de la Marató energètica i vam programar una exposició per la Verdinada.  

Seguim també amb el projecte de l’Hort al terrat, que és hort urbà instal·lat a la terrassa de la 

segona planta de l'equipament, gestionat per persones usuàries de les entitats ACIDH 

(Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà) i Salut Mental Gràcia (U.T.E. 

ATRA - ATART) sota el paraigua de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 
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Les millores a l'accessibilitat de l’equipament no s’han realitzat i durant l’any 2023 caldrà 

continuar treballant per esdevenir un equipament realment accessible. 

Per últim, s’ha continuat tenint present la perspectiva interseccional amb les accions de treball 

de la Programació en clau de gènere i accessible, orientada a garantir una programació més 

equitativa en clau de gènere i en el que fet les persones amb diversitat funcional o amb 

problemes de salut mental puguin participar en les activitats programades per l'equipament. 

Comunicació 

Hem apostat per revisar a fons l'estructura comunicativa i dissenyat un pla de nous canals i 

disposicions per poder facilitar la informació per a les usuàries de tots els serveis i projectes 

que passen per l'equipament. 

Paral·lelament, s'ha continuat treballant a partir de les diferents accions comunicatives que 

realitza l'equipament, siguin en paper (aquest any s'ha reduït considerablement el material en 

paper), xarxes socials o pàgina web per acostar cada vegada més la informació i programació 

d'activitats de l'equipament a la població jove i a la ciutadania en general. 

S'ha continuat treballant per millorar el servei d'atenció per WhatsApp i la nova xarxa social 

oberta amb compte de La Fontana: TikTok. A més, hem decidit que el pròxim any iniciarem la 

revisió de la pàgina web de La Fontana.  
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1. ASSOCIACIONISME 
I ACTIVISME 
SOCIAL 

 

Descripció: 

Cessió de sales i espais per al desenvolupament puntual de treball intern i activitats de grups 

de joves i entitats. 

Aquests espais són: 

• Tercera planta: Sala d'Actes Teresa Claramunt 

• Segona planta: Sala Alliberada, Sala Okupada, Sala Sororitat, Sala Carrutxa, Sala 

Piqueta i Sala Aquelarre 

• Primera planta: Sala La Marieta i Sala Revolta de les Quintes 

• Soterrani -2: Auditori Ovidi Montllor 

Objectius: 

• Donar suport a l'associacionisme. 

• Cedir i/o llogar sales perquè les entitats i grups de joves puguin reunir-se i/o realitzar 

les seves activitats. 

• Cedir i/o llogar espais a altres col·lectius per a la realització de les seves activitats 

(centres educatius de Gràcia, administració i altres propostes d'interès). 

• Prioritzar la cessió d'espais a les entitats juvenils de Gràcia, seguides per les de 

Barcelona. 
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Execució: 

• Cessió i/o lloguer d'espais a les entitats i col·lectius per a la realització de les seves 

activitats. 

• Cessió i/o lloguer d'espais a altres col·lectius per a la realització de les seves activitats 

(centres educatius de Gràcia, administració i altres propostes d'interès). 

• Prioritzarem les demandes d'espais de les entitats juvenils de Gràcia. 

• Obertura del període de reserves 3 mesos abans de la realització de l'activitat. 

• Enviament a les entitats juvenils de Gràcia d'un correu electrònic avisant de l'obertura 

del període de reserva de l'Auditori amb preferència a les altres entitats i col·lectius. 

• Implementació i seguiment d’un nou sistema de gestió de les cessions d’espai, que 

intenta ser més eficient i intuïtiu, tant per a les usuàries com les treballadores. 

L'Espai Jove La Fontana té a disposició de les entitats diverses sales perquè aquestes puguin 

desenvolupar les seves activitats, siguin internes de la mateixa associació o obertes a tots els 

públics. 

A banda de les entitats, també poden fer ús de les sales els centres educatius del districte de 

Gràcia, Administració, col·lectius no constituïts i altres grups que puguin fer arribar propostes 

d'interès.  

Les sol·licituds d'espai a l'Espai Jove La Fontana són molt nombroses, la qual cosa requereix fer 

un triatge d'activitats per tal de deixar espais disponibles per als agents prioritaris. 

Com que les entitats juvenils acostumen a planificar les seves activitats amb menys previsió, 

no es realitzen reserves amb una antelació superior a tres mesos de la data de l'esdeveniment 

en qüestió. 

Aquest any, les mesures de contenció de la COVID-19 no han sigut tan restrictives com els dos 

últims anys, només ha afectat en l'aforament de les sales el mes de gener, i tornant a un 

aforament complet a partir del mes de febrer.  

El nombre de reserves ha sigut ascendent de gener a maig, i s'ha mantingut amb un nombre 

molt elevat fins a finals d'any, recuperant nombres de reserves de sales similars als d'abans de 

la pandèmia. 
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Creiem necessari apuntar que vam tenir problemes informàtics durant el mes de setembre, i 

com a resultats vam perdre la informació de les reserves del mes de juliol i la majoria del mes 

de setembre. Per aquesta raó es poden observar a les diferents taules un nombre de reserves 

i participants molt inferior en aquests mesos comparat amb la resta de l'any.  

Des del mes de gener, s'ha implementat un nou sistema de la gestió de les reserves, sent aquest 

més eficient i còmode tant per treballadores com usuàries. 
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Auditori Ovidi Montllor 24 25 36 32 43 27 6 13 48 50 49 353 

Sala d'actes Teresa 
Claramunt 

42 48 61 50 61 52 10 14 56 49 46 489 
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Sala La Marieta 24 38 35 33 35 31 2 6 33 41 29 307 

Sala Revolta de les 
Quintes 

10 12 19 22 20 13 2 6 27 27 23 181 

Sala Alliberada 12 25 28 24 30 25 5 5 28 35 26 243 

Sala Okupada 10 28 33 17 38 23 1 2 23 20 13 208 

Sala Sororitat 11 14 21 18 17 17 1 2 12 13 12 138 

Sala Carrutxa 9 19 15 14 12 13 10 13 10 10 8 124 

Sala Piqueta 12 15 18 12 16 17 10 1 10 11 9 131 

Sala Aquelarre 16 23 21 17 19 27 0 4 21 28 22 208 

Sala Espai de trobada 2 2 4 1 0 0 0 1 0 2 3 15 

Espais expositius 0 0 0 11 13 0 0 0 0 0 0 24 

Buc Gato Pérez  0 0 1 4 2 1 0 0 2 3 1 14 

Buc Meztuca  0 2 3 5 6 5 0 2 17 15 17 72 

Buc Dr. Calypso  0 3 10 17 16 11 0 3 24 28 26 138 

Plaça 1 0 0 0 1 3 0 1 2 0 1 9 

Total 173 254 305 277 329 265 48 73 313 332 285 2654 
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Auditori Ovidi Montllor 480 800 907 1203 2781 1347 112 1046 1568 1229 2359 13832 

Sala d'actes Teresa 
Claramunt 

859 1024 1417 1717 2031 2081 167 742 2013 1914 1527 
15492 

Sala La Marieta 292 471 537 502 549 531 13 93 491 510 331 4320 

Sala Revolta de les 
Quintes 

84 89 156 203 135 133 19 60 193 151 144 1367 

Sala Alliberada 55 162 295 265 247 170 28 42 238 252 190 1944 

Sala Okupada 75 236 375 169 289 261 8 25 241 223 145 2047 

Sala Sororitat 57 61 89 69 73 72 5 6 43 50 41 566 

Sala Carrutxa 29 68 68 57 42 48 6 53 26 3 33 433 

Sala Piqueta 24 32 48 24 33 35 23 1 35 40 36 331 

Sala Aquelarre 30 49 53 43 52 82 23 13 63 107 91 606 

Sala Espai de trobada 37 15 33 13 0 0 0 17 0 30 20 165 

Espais expositius 0 0 0 110 130 0 0 0 0 0 0 240 

Buc Gato Pérez  0 0 1 10 4 1 0 0 8 10 1 35 
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Buc Meztuca  0 3 4 13 17 10 0 4 47 34 42 174 

Buc Dr. Calypso  0 13 35 45 57 44 0 14 99 118 133 558 

Plaça 60 0 0 0 50 130 0 30 50 0 300 620 

Total 2082 3023 4018 4443 6490 4945 404 2146 5115 4671 5393 42730 

  

Indicadors Usos d’espais segons tipologia de client 
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Col·lectius i associacions 
juvenils de Gràcia 

28 31 42 32 31 44 9 13 46 46 54 376 

Col·lectius i associacions 
de Gràcia no juvenils 

11 7 11 8 13 11 4 0 7 12 7 91 

Col·lectius i associacions 
juvenils altres 

1 1 2 6 12 4 0 0 0 7 19 52 

Col·lectius i associacions 
no juvenils altres 

1 3 1 8 18 10 0 4 10 19 18 92 

Centre educatiu 18 25 29 20 39 14 1 0 1 0 7 154 

Administració 7 6 9 10 14 9 0 0 28 22 2 107 

Empresa 0 1 0 0 0 0 00 0 9 11 3 24 

Altres (grups de música, 
companyies de dansa, 
etc.) 

27 36 50 67 60 41 33 12 90 92 87 565 

Serveis i projectes ubicats 
a l'equipament 

            

Punt infoJOVE Gràcia 2 5 25 3 3 0 0 3 7 10 5 63 

CRAJ 20 20 15 12 14 9 0 3 23 20 11 147 

Aquí t'escoltem 25 32 39 27 30 36 18 0 19 24 20 270 

Joves Jo+ 5 14 14 16 12 13 0 12 0 0 3 89 

Consell de la Joventut 
de Barcelona 

7 20 11 8 11 38 1 6 14 21 14 151 

Hort urbà 9 8 9 8 9 8 2 4 8 8 6 79 

Punt Jove Informa’t i  
Participa 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Espai Jove La Fontana 12 66 43 46 53 28 11 10 31 43 36 379 

Total 173 275 300 272 319 265 49 67 293 335 292 2640 
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Descripció:  

Projecte de cessió d'espais regular a entitats, col·lectius i iniciatives de joves de Gràcia per 

l'organització de l'entitat o col·lectiu juvenil. 

Objectius:  

• Facilitar espais a les entitats juvenils acollides per al desenvolupament del seu 

projecte. 

• Fer acompanyament i assessorament a aquelles iniciatives que ho necessitin. 

• Fomentar la participació de les entitats en projectes de l'equipament. 

Execució:  

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

• Suport per a la realització de les seves activitats.  

• Taquilla o petit magatzem per poder deixar el material propi de l'entitat 

• Vinculació de les iniciatives en projectes i activitats de l'equipament. 

• Bústia i recollida de correu i missatgeria. 

Actualment, tenim set entitats allotjades a l'equipament, tres grups de percussió (La Diabòlica 

de Gràcia, Amalgama i Batukalla), dos grups de teatre (Nòmades Teatre Crític de Gràcia i 

Biombos) i dos esplais (Espurna de Gràcia i Matinada-Pòrtics).  

Aquest any hem donat la benvinguda a dues entitats allotjades noves, per una banda, el grup 

de teatre Biombos, incorporats el mes de setembre, i, per altra banda, el grup de batucada 

Batukalla, que s'han incorporat al mes d'octubre.  

Com a novetat d'aquest any hem introduït les trobades d'entitats, un espai de reunió entre 

l'equip tècnic i les entitats allotjades, per tal de tenir una gestió de l'equipament més 

comunitària. Durant el 2022 hem fet dues trobades d'entitats, on hem aprofitat per conèixer 

millors els diferents projectes i les persones que els impulsen, i programar les activitats del 

curs 2022-2023 de forma comuna.  
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Durant aquest 2022 s'han programat un total de cinc activitats conjuntes amb les entitats 

allotjades  i s'han dut a terme sis col·laboracions en activitats gestionades per l'equip tècnic 

de Fontana. Pel que fa als usos d'espais de l'equipament, les entitats allotjades han utilitzat 

un total de 399 espais, a part dels espais cedits per l'emmagatzematge de material. 

 

Indicadors Allotjament d’entitats i iniciatives 

● Nombre d'entitats acollides: 7 

● Nombre d'usos d'espais total de les entitats: 399 

● Nombre de trobades d’entitats: 2 

● Nombre de participants a les trobades: 20 

● Nombre de programacions de les entitats a l’equipament: 5 

● Nombre de col·laboracions al projecte de l’equipament: 6 

 

 

Descripció:  

Projecte per donar suport a moviments socials facilitant a les cessions d'espais i fer d'altaveu 

de campanyes i denúncies socials: recollida de signatures, venda de calendaris, cartells, etc. 
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Objectius:  

• Esdevenir un espai perquè les entitats puguin dur a terme campanyes i/o facilitar els 

recursos al nostre avast per fer suport a les iniciatives juvenils. 

Execució:  

• Facilitar espais per a la recollida signatures, venda de calendaris, cartells, etc. d'entitats 

i moviments socials d'acord amb els suports donats pel CJB. 

Aquest any hem continuat col·laborant amb algunes campanyes i moviments socials amb les 

quals ja vam col·laborar l'any passat, i també hem fet nous vincles amb campanyes i moviments 

socials amb les quals no havíem tingut contacte prèviament.  

A principis d'any hem tornat a ser punt de venda dels calendaris solidaris de la campanya Stop 

Mare Mortum. Durant el transcurs de tot l'any també hem sigut punt de recollida de Taps 

solidaris i de Texans pel clima, que mantenim de l'any anterior.  

Pel que fa a recollida de signatures, a finals d'any hem acollit dues campanyes, per una banda, 

la campanya "RegularizaciónYa", per la regularització administrativa de persones migrants a 

l'estat espanyol, i, per altra banda, la campanya "Barcelona amb l'apartheid No!",  per denunciar 

les pràctiques d'apartheid d'Israel.  

Pel que fa a cessions d'espai per realitzar activitats relacionades amb moviments socials, aquest 

any hem continuat col·laborant amb UCFR (Unitat Contra el Feixisme i el Racisme), per cedir-

los un espai d'emmagatzematge i el mes de novembre vam acollir el Fòrum Social contra la 

Islamofòbia i tota mena de racisme 2022.  

Durant l'any també hem cedit espais puntualment a col·lectius com el Sindicat de llogateres, 

A pelo Alopècia o Càmera Negra, i també hem acollit una trobada de persones migrants amb 

una participació de més de cent persones.  

Finalment, hem començat a establir vincles amb el Banc de Sang i Teixits perquè a principis 

de 2023 puguem acollir, de manera regular, campanyes de donació de sang a l'equipament. 
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Indicadors Altaveu de campanyes i moviments socials 

● Nombre d'accions realitzades: 48 

● Nombre d'accions realitzades vinculades a entitats i moviments socials del territori 

de Gràcia: 18 

● Nombre d'accions realitzades vinculades a entitats i moviments socials juvenils: 13  

 

 

Descripció:  

Servei que ofereix suport, recursos i acompanyament a les associacions i col·lectius juvenils 

de la ciutat per al seu funcionament i pel desenvolupament de les seves activitats i projectes. 

Objectius:  

• Acollir el servei a l'equipament. 

• Programar projectes i activitats conjuntes. 

Execució:  

• Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seus projectes. 

• Coordinació amb els diferents serveis ubicats a l'equipament. 

• Coordinació entre les responsables dels serveis. 

• Programació de projectes i activitats conjuntes. 

El Centre de Recursos per les Associacions Juvenils continua sent un servei cabdal per 

l'equipament, ja que ofereix la possibilitat de dotar d'eines i acompanyament a aquelles entitats 

que col·laboren i passen per fontana, així com d'altres que directament accedeixen al recurs. 

En aquest sentit, per a fontana és important mantenir el vincle i la proximitat, tot treballant 

plegades per poder oferir un servei integral a aquelles associacions, entitats o col·lectius de 

joves de Gràcia les quals l'espai jove la fontana ofereix suport i acull a l'equipament. 
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Indicadors Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona 

● Nombre d'activitats programades per part del servei a l'equipament: 7 

● Usos d'espais realitzats per part del servei a l'equipament: 147 

 

Descripció:  

Acompanyament a aquelles iniciatives juvenils que necessiten un suport en l'organització de 

les seves activitats a l'equipament, més en concret, a l'organització de concerts i a activitats de 

caràcter social i lúdic. 

Objectius:  

• Facilitar l'organització de concerts i activitats de gran format a l'equipament per part 

d'entitats juvenils de Gràcia i de Barcelona. 

• Donar suport a l'associacionisme. 

• Contribuir als projectes d'activisme social. 

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

puguin organitzar activitats d'aquest àmbit a l'equipament. 

Execució:  

• Acollida de concerts i activitats de gran format per part d'entitats. 

• Priorització de les activitats organitzades per entitats juvenils de Gràcia. 

• Programació de concerts per finançar projectes solidaris. 

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

paral·leles de contextualització del projecte solidari. 

• Facilitar l'acompanyament en aquells projectes que requereixin un suport en la 

consecució del seu projecte. 

Durant el primer semestre de l'any hem programat  dos concerts en aquesta línia: 
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• Concert Místiks Project (04/03): Concert organitzat per l'esplai Espurna de Gràcia 

acompanyats pels grups En Diskordia i Alba Torro. Tots els beneficis del concert han 

anat destinats a l'entitat. 

• Concert La Mulata (06/05): Concert organitzat per l'entitat sense ànim de lucre 

Dhanyawaad, Cultura pel Nepal. Acompanyats pel grup de salsa la Mulata i Cronopios. 

Tots els beneficis del concert han anat destinats a l'entitat. 

• Somriures del Marroc (18/06): espectacle de flamenc a càrrec de l'escola Lucero Cárdena 

en suport de Somriures del Marroc, una organització sense ànim de lucre que treballa 

per millorar infants a les ciutats de Tànger, Nador i Meknès. 

• Concert Voluntarios Itinerantes i l’Associació de la plaça de la Rovira (12/11): concert 

solidari per ajudar a millorar al vida dels animals als refugis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadors Assessorament i acompanyament en l'organització d'activitats a l'equipament 

● Nombre de concerts organitzats per entitats a l'equipament: 4 

● Nombre d'actes solidaris realitzats a l'equipament: 4 

● Nombre de col·lectius organitzadors: 24 

● Nombre de participants: 700 

● Nombre d'acompanyaments i assessoraments: 4 
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2. SUPORT A LA   
CREACIÓ 

 

Descripció:  

Programa orientat a la creació artística i a l'acompanyament juvenil en matèria musical. 

Objectius:  

• Donar resposta a les necessitats juvenils oferint la possibilitat de desenvolupar una 

trajectòria artística en l'àmbit musical. 

• Esdevenir un espai de referència en matèria de suport a la creació juvenil en l'àmbit 

musical. 

• Oferir recursos per satisfer les demandes de la població juvenil en el sector musical.  

Execució:  

• Servei dels Bucs d'assaig. 

• Programació mensual de Concerts Fontana i el projecte La Font. 

• Programació del projecte Districte Musical Jove de Gràcia. 

• Programació del Festival Brot. 

• Programació del projecte Jams. 

• Programació del Cicle de cantautores. 

• Projecte de participació en el Programa musical de l'equipament. 

El projecte musical de La Fontana té vocació d'acompanyament als grups emergents de Gràcia. 

En aquest sentit, el projecte satisfà les necessitats dels grups de l'equipament que assagen als 

bucs, als grups del Districte i per extensió també els grups emergents de la ciutat. 

Durant el primer semestre, hem programat un volum de concerts (16 en total) més adient pel 

que fa a la programació de Fontana. Hem prioritzat concerts que encara teníem pendents de 
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l'any de la pandèmia, programacions pendents del DMJ, per tal que els grups guanyadors 

poguessin gaudir tant dels concerts remunerats com de les formacions. També hem programat 

concerts amb entitats o actes benèfics (2 en total) i el Cicle de Cantautores a finals de juliol (4 

en total). 

El segon semestre hem pogut continuar desplegant l'activitat amb certa normalitat la 

programació habitual de fontana, ja que s'han anat adherint grups als bucs d'assaig, participant 

d'alguns concerts propis, podent realitzar una jam session amb força assistència, i tancant l'any 

amb una molt bona edició del DMJ d'enguany. 

En definitiva, tot va tornant a col·locar-se a la rutina habitual de l'equipament, i esperem que 

el pròxim any puguem tornar a desplegar amb la seva totalitat el projecte musical de fontana 

amb tota la seva esplendor. 

 

Indicadors Programa Musical 

● Nombre total d'activitats dins el Programa musical programades: 78 

● Nombre total de persones participants en les activitats del Programa musical: 2.694 

 

 



 
25 Memòria Espai Jove La Fontana 

2.1.1. Bucs d’assaig 

Descripció:  

 Cessió d'espais insonoritzats i condicionats acústicament per l'assaig musical per a fer-ne ús 

de manera regular o puntual. 

Aquests espais són: 

• Buc Gato Pérez (sense equipar) 

• Buc Meztuca (equipat) 

• Buc Dr. Calypso (equipat) 

Objectius:  

• Facilitar l'ús del servei als grups musicals del Districte i de la ciutat de manera regular 

o puntual. 

• Fer un seguiment en relació amb 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'assaig en facin un ús adequat. 

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

• Fomentar la participació dels grups a les jams sessions. 

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

necessitats 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. 

• Fomentar la participació dels i les artistes en altres projectes musicals de l'equipament. 

Execució:  

• Facilitació de l'ús del servei als grups musicals del districte i de la ciutat de manera 

regular o puntual. 

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

• Complementació periòdica del document de seguiment de les reserves estables dels 

bucs d'assaig. 
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• Complementació del document de manteniment dels bucs d'assaig. 

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

• Actualització setmanal de la cartelleria dels bucs d'assaig. 

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

assessorament, si s'escau. 

• Creació d'un calendari de difusió dels concerts dels grups al suro dels bucs d'assaig. 

• Programació dels grups de Bucs en diferents Jams sessions i altres activitats. 

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

• Realització d'un seguiment específic perquè els grups que ho desitgin participin de les 

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

• Fer partícips als grups de bucs més juvenils per amenitzar musicalment activitats a la 

plaça. 

Els bucs d'assaig de l'equipament són la via d'entrada per establir vincles amb les joves 

músiques de Gràcia i de ciutat per poder vehicular la programació cultural de La Fontana. 

Pels nostres bucs passen una enorme quantitat de grups que constantment estan en moviment. 

Grups que comencen, altres que ho deixen, altres que passen a altres formats. Hi ha una 

demanda molt exigent d'espais per assajar i sovint és difícil poder donar resposta a totes. La 

prioritat és assumir grups emergents i joves de Gràcia. En aquest sentit, un dels principals 

objectius d'acollir grups joves és poder acompanyar-los en la seva trajectòria i vincular-los a 

la programació musical i activitats de l'equipament. 

A partir del gener, hem tornat a oferir els bucs amb les condicions adients al moment (deixant 

temps entre grups, ventilant l'espai i desinfectant el material després de cada ús). També hem 

pogut començar a fer reserves estables, oferint als grups un espai segur on puguin dur a terme 

els assajos de manera més regular i vinculant al jovent al projecte musical de l'equipament: La 

Font; on reben un seguiment, formacions, propostes de concerts i suport en la creació del seu 

projecte musical.  

Durant el segon semestre, s'ha anat incrementant el nombre de grups emergents del districte 

de Gràcia i voltants, que hem acollit als bucs d'assaig. Hem d'assenyalar que, al llarg d'aquests 

mesos, per Fontana han passat bandes diverses en referència a l'edat, estil de música i gènere. 

Tot i això, cal fer un acompanyament més conscient a l'hora de donar suport als grups musicals 
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juvenils tenint en compte aquesta diversitat i incorporant la mirada en clau de gènere i 

interseccional al projecte de La Font. 

Indicadors Bucs d’assaig 

● Nombre d'usos dels bucs d'assaig: 50 

● Nombre de persones usuàries dels bucs d'assaig: 144 

● Nombre de formacions ofertes als grups d'assaig: 2 

● Nombre de formacions realitzades adreçades als grups dels bucs d'assaig: 0 

● Nombre de propostes penjades a la cartelleria dels bucs: 0 

● Nombre d'assessoraments fets als grups d'assaig: 26 

● Nombre de grups dels bucs d'assaig que han participat en els Concerts Fontana: 0 

● Nombre de grups dels bucs d'assaig que han participat en propostes i festivals que 

promou La Fontana: 2 

● Nombre d'usos del calendari musical dels Bucs: 0 

 

2.1.2. Concerts Fontana – La Font 

Descripció:  

Realització d'un concert mensual a l'Auditori amb les bandes emergents dels bucs d'assaig o 

del Districte de Gràcia. 

Objectius:  

• 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. 

• Fomentar la participació dels i les artistes en altres projectes de l’equipament. 

• Esdevenir un espai d'acollida i atenció a les demandes juvenils en matèria de 

programació musical. 

• Donar suport, acompanyament i formació als grups i artistes joves interessades a 

desenvolupar els seus projectes.  
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Execució:  

• Programació una vegada al mes un Concert Fontana. 

• Oferta d'un acompanyament proper i constant. 

• Creació de noves formes de difusió compartides amb comunicació i/o un segell propi 

de les activitats de La Fontana. 

• Organització conjunta amb els grups dels bucs del concert i gestió de la barra de bar. 

Aquest any hem pogut recuperar el volum de concerts usual de l'equipament.  Hem 

programat alguns concerts que no es van poder planificar l'any anterior degut a la Covid-

19. 

• Nit de Rap (04/02): Concert en suport a una proposta del projecte dels educadors de 

carrer. Hem fet un seguiment durant tot l'any. 

• Concert Fontana (18/02): Headbug + Sadboys. (Concert de rock, electrònica i hardcore). 

• Concert Fontana amb entitats allotjades (04/03): Esplai Espurna (Nit musical en suport 

a l'esplai de Gràcia allotjat a Fontana). 

• Concert Fontana dintre del Calendari Singular 8M (18/03): Urban Migraine + Nímesis 

y Catarsis + Las Conyazo (Concert del Cicle 8M de La Fontana). 

• Concert Fontana (01/04): Bad Candy (Tarda de rap amb el col·lectiu Bad Candy amb 

micro obert, showcase i 3 actuacions). 

• Concert Fontana (22/04): Skapiens + Capitán Gurfy (Concerts de grups de joves 

coneguts antigament vinculats a Fontana). 

• Concerts amb entitats (06/05): La Mulata + Cronopios (Concert solidari en favor de 

l’associació Dhanyawaad, cultura por Nepal). 

• Festival amb entitats (07/05): Microfest (Concerts organitzats per un grup d’alumnes 

de l’escola de producció musical Microfusa per promocionar a les artistes joves 

integrants de l'escola). 

• Concert Fontana (03/06): Tarda de rap a la plaça Santa Rosa en suport a una proposta 

del projecte dels educadors de carrer i en col·laboració amb el servei Let's Chat per 

treballar la reducció de riscos del consum d'estupefaents. 

• Concert Fontana (17/06): We exist even dead + Corrosive + Crows as shepherds 

(Concert de tres conegudes bandes de metal de diferents parts de l'estat espanyol). 
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• Cicle de Cantautores (30/6, 07/07, 14/07 i 21/07):  Judith, Alba Torro, Vera Van Eyken i 

Yuhniversia (Concerts en clau de gènere acústics a la Plaça Santa Rosa). 

• Concert Fontana (16/09): Ypnosi +  Animales de ámbito social + La Francessa + Ruinosa 

y las strippers de Rahola + Balaklava. (Concerts de grups undergrounds del Districte). 

• Jam La Font (14/10): Jam musical a la Plaça Santa Rosa amb participació especial dels 

grups vinculats als bucs d'assaig i al projecte de La Font. 

• Concert Fontana (28/10): Pokotakto & CO (Actuacions de rap a càrrec d'un col·lectiu 

emergent de joves vinculats/des a Fontana). 

• Concerts amb entitats (12/11):  Concert solidari organitzat per Voluntarios itinerantes i 

l’Associació de la Plaça Rovira per ajudar a millorar la vida dels animals als refugis. 

• Festival DMJ (18/11): La Kameband + Ruïnosa y las Strippers de Rahola + Sun Square 

(Concert únic amb tres bandes arrelades al Districte de Gràcia i entrega de premis). 

• Concert amb entitats dintre del Calendari Singular 25N (25/11) : Natalia De La Fuente 

(Concert organitzat pel col·lectiu feminista Artista o Musa en col·laboració amb La 

Fontana). 

 

 

Indicadors Concerts Fontana 

● Nombre de Concerts Fontana organitzats: 20 

● Nombre de grups dels bucs d'assaig participants dels Concerts Fontana: 4 

● Nombre de públic assistent als Concerts Fontana: 2.215 

● Nombre de reunions de seguiment de La Font: 21 
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2.1.3. Districte Musical Jove Gràcia – DMJ 

Descripció:  

 Concurs organitzat conjuntament entre els equips de dinamització del Casal de Joves del Coll, 

la Coordinadora de Grups de Rock de La Sedeta (bucs d’assaig del Centre Cívic La Sedeta) i 

l’Espai Jove La Fontana que pretén promoure i donar suport a la creació musical entre el jovent 

de Gràcia. 

Objectius:  

• Liderar el Districte Musical Jove de Gràcia. 

• Incentivar la formació musical dels grups guanyadors. 

• Generar un circuit musical al districte on els grups participants del DMJ puguin actuar. 

• Expandir l'exhibició dels grups més enllà del seu territori. 

• Fomentar la participació dels i les artistes en altres projectes musicals de l'equipament. 

Execució:  

• Participació activa de l'organització i realització del projecte. 

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

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

establiments comercials del Districte per generar un circuit de bandes novelles. 

• Teixir línies de treball amb equipaments d'altres districtes per tal de donar 

oportunitats d'interrelacionar les actuacions de les bandes novelles amb les d'altres 

districtes de Barcelona. 

• Fomentar la participació de les guanyadores en actes del districte com la Festa Major 

de Gràcia o altres. 

La passada edició 2021 va ser força complicada a causa del tancament dels bucs d'assaig durant 

la COVID-19, molts projectes musicals i grups emergents van desaparèixer. Això va provocar 

una clara pèrdua de molts dels grups vinculats al projecte de bucs. Així i tot, a principis d'any 

es van fer van programar algunes activitats recuperant bandes de l'edició del 2021: 

• Concert DMJ (29/01): Concert en suport a bandes participants d'altres edicions amb 

Ypnosi, Despit i Istari. 
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En canvi, l'edició d'enguany ha pogut recuperar l'empenta inicial dels anys prepandèmics i 

tornar a desenvolupar-se amb certa normalitat. S'ha tornat a obrir el concurs per rebre 

diferents bandes participants del DTE i orquestrar de nou el format habitual. Aquest any, però, 

com era de transició, el festival va realitzar-se en una sola actuació a la Fontana, on els tres 

grups participants ja eren els guanyadors del concurs, optant a diferents premis, sense fer 

fases classificatòries com anys anteriors. La idea és tornar els pròxims anys al format 

íntegrament propi del DMJ. 

Fent una valoració d'aquest curs, estem molt contents de com s'ha dut a terme i poder haver 

recuperat les bandes i el projecte amb tanta participació. 

El festival va dur-se a terme el passat 18 de novembre a l'Espai Jove La Fontana amb la 

participació de les següents bandes finalistes: 

• Ruïnosa i las Strippers de Rahola 

• La Kame Band 

• The Sun Square 

D’una banda, va ser una final molt igualada, amb molt de nivell i unes bandes amb molt de 

talent en un ambient festiu i agradable. Les tres bandes optaran a diversos premis com són 

una formació de directe i una altra de sonorització, vals en material musical, actuacions 

remunerades en diferents equipaments de Districte, hores de bucs d'assaig, entre altres. D’altra 

banda, també s'ha aprofitat aquest any per remodelar la imatge gràfica del festival. En 

definitiva, una edició que ja intueix certa normalitat per tornar a esdevenir un festival de 

referència al Districte per a les bandes emergents del territori. 
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Indicadors Districte Musical Jove Gràcia - DMJ 

● Nombre de bandes que han demanat participar del Festival: 21 

● Nombre de bandes participants en el Festival: 3 

● Nombre de concerts programats dins el Festival: 2 

● Nombre de càpsules formatives programades pels grups guanyadors: 2 

● Nombre de càpsules formatives ofertes a les bandes participants: 2 

● Realització d'un catàleg de les bandes participants en el DMJ: 0 

● Actuació de les bandes guanyadores en altres equipaments de la ciutat: 3 

● Nombre de participacions de les bandes guanyadores en actes de Districte: 1 

 

2.1.4. Festival Brot 

Descripció:  

Concurs de bandes joves que pretén donar impuls als nous talents emergents de la nostra 

ciutat, donant suport a les bandes novelles i oferint-los-hi un altaveu que els serveixi per a 

donar-se a conèixer. 

Objectius:  

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

• Potenciar les possibilitats d'actuacions de les bandes més enllà del Festival. 

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

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

• Programació d'un dels concerts del Festival en l'equipament: 

• Treball en xarxa entre els equipaments organitzadors per tal de dinamitzar actuacions 

dels grups guanyadors del Brot més enllà del Festival. 

• Treball i seguiment dels grups dels Bucs d'assaig de l'equipament per a la seva 

participació en el Festival. 

Aquest 2022 encara ha arrossegat les conseqüències de la pandèmia, fent que el festival Brot 

no es pugui dur a terme. A principis d'any, es va estar treballant en un nou calendari, 

planificant el festival i veure com podríem recuperar el projecte entre els diferents 

equipaments juvenils de ciutat que hi participem. A finals d'any se'ns va comunicar des del 

departament de Joventut que aquesta edició del 2022 no es duria a terme i que de cara al 

pròxim any 2023 es recuperaria el projecte. 

Per tant, no podem valorar aquest perquè no s'ha dut a terme, i esperem l'any que ve a engegar 

de nou, ja que creiem que s'ha d'apostar per aquesta tipologia d'iniciatives per acompanyar i 

donar suport a la creació de les bandes emergents de la ciutat de Barcelona. 

Indicadors Festival Brot 

● Nombre de reunions realitzades per l'organització del Festival: 2 

● Nombre de concerts organitzats en el Festival: 0 

● Concert programat a l'equipament: 0 

○     Nombre de bandes participants: 0 

○     Nombre de persones assistents en el concert: 0 

 

2.1.5. Jams 

Descripció:  

Espais de trobada musical entre les persones joves del districte de Gràcia, on s'aposta per la 

improvisació i el component relacional pels grups de bucs i del districte. 

Objectius:  

• Generar espais de trobada entre els i les músics dels bucs i per extensió del districte. 
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• Facilitar l'aprenentatge creatiu i d'improvisació a les jams dels músics novells i 

emergents. 

• Dinamitzar musicalment l'espai de la plaça. 

• Fomentar la participació dels i les artistes en altres projectes musicals de l'equipament. 

Execució:  

• Realització d'un mínim de dues jams al llarg de l'any a la plaça. 

• Facilitar un espai relacional i còmode per a les artistes. 

• Acompanyar les jams amb una dinamització musical. 

A causa del tancament dels bucs d'assaig durant la COVID-19, molts projectes musicals i grups 

emergents no hi han sobreviscut. Això ha provocat una clara pèrdua de molts dels grups 

vinculats al projecte de bucs (potencials usuaris de les jams). 

Durant el primer semestre de l'any, ja amb els bucs oberts, hem treballat per revertir aquesta 

situació. En aquest sentit, aquest 2022 només hem realitzat una Jam Session a l'octubre, on 

agafant alguns grups que han retornat i ja estan assajant, s'ha pogut treballar per anar teixint 

noves relacions perquè els grups de música que assagin a l'equipament es puguin conèixer i 

interactuar. La jam es va dur a terme a la plaça de l'equipament i va tenir bona participació. 

 

Indicadors Jams 

● Nombre de jams organitzades: 1 

● Nombre de grups de bucs participants: 3 

● Nombre de músics participants: 12 
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2.1.6. Cicle cantautores 

Descripció:  

Cicle concerts en format acústic format íntegrament per dones durant l'últim dijous de juny i 

els tres primers dijous de juliol. 

Objectius:  

• Donar suport i promoure l'escena musical femenina de la ciutat. 

• Dinamitzar musicalment l'espai de la plaça. 

• Fomentar la participació dels i les artistes en altres projectes musicals de l'equipament. 

Execució:  

• Programació de propostes musicals femenines en format acústic a la plaça. 

• Facilitar un espai relacional i còmode per a les artistes. 

Continuem apostant per cicle de cantautores amb l'objectiu de donar suport i visibilitzar a tota 

l'escena musical protagonitzada per dones o persones no binaries del barri i de la ciutat en 

aquest petit format. Durant el juliol, hem programat el cicle a la plaça Santa Rosa amb la 

finalitat de potenciar aquest format en acústic i dinamitzar l'espai públic. 

Cicle de cantautores 2022: 

• Yudi (30/06): rap i trap 

• Alba Torro (07/07): trap i electrònica 

• Vera Van Eyken (14/07): soul 

• Laura Valls (21/07): electro-folk  

Hem valorat positivament el cicle i el format. De cara l'any vinent volem seguir per aquesta 

línia i estudiarem nous formats, possibles escenaris per donar més visibilitat a les artistes. 
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Indicadors Cicle cantautores 

● Nombre de concerts organitzats: 4 

● Nombre de dones músics participants: 4 

 

 

Descripció:  

Programa orientat a la creació audiovisual i a l'acompanyament juvenil en l'àmbit audiovisual. 

Objectius:  

• Donar suport a la creació de les persones joves en l'àmbit de les audiovisuals. 

• Donar resposta a les necessitats d'estudiants del camp de l'audiovisual. 

Execució:  

• Cessió d'espais per a gravacions i càstings a joves estudiants. 

• Projecció curtmetratges i documentals de joves estudiants. 

• Desenvolupar el projecte pilot "Podcast La Fontana” 

Des de l'Espai Jove La Fontana hem donat suport a totes les iniciatives audiovisuals que han 

entrat a l'equipament des de les persones joves del districte, aquestes han tingut orígens 

diversos. 
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D’una banda, s'han realitzat reserves d'espais per fer càstings i gravacions, especialment la 

segona, a les entitats allotjades a l'equipament, així com alumnes que cursen el Batxillerat 

escènic o un grau en l'àmbit audiovisual. 

D’altra banda, s'han programat diverses projeccions, ja sigui en el marc d'altres projectes com 

a recurs pedagògic o lúdic, com cedint espais perquè entitats puguin fer les seves projeccions. 

Indicadors Programa audiovisual 

● Nombre total d'activitats dins el Programa audiovisual programades: 48 

● Nombre total de persones participants en les activitats del Programa audiovisual: 

423 

 

2.2.1. Gravacions i càstings 

Descripció:  

Cessió d'espais per a gravacions i càstings a joves estudiants d'audiovisuals per a projectes 

curriculars i per a col·lectius juvenils autogestionats. 

Objectius:  

• Donar suport a les necessitats d'espais que tenen les persones joves en l'àmbit 

audiovisual per a la realització de gravacions i càstings. 

Execució:  

• Facilitació del lloguer d'espais per realitzar càstings i gravacions a joves en l'àmbit 

audiovisual. 

La cessió d'espais per a gravacions i càstings ha recuperat els nombres de reserves anteriors a 

la pandèmia, acollint gairebé una cinquantena de reserves d'espais impulsades per estudiants 

i projectes juvenils per tal de desenvolupar el seu projecte audiovisual.   

Durant els primers mesos de l'any s'han acollit gravacions de projectes audiovisuals de gran 

magnitud, que han fet augmentar considerablement el nombre de participants. En canvi, hi ha 

hagut una disminució en el nombre de càstings i gravacions en els últims mesos de l'any, 

coincidint amb els primers mesos del curs escolar. 
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Indicadors Gravacions i càstings 

● Nombre d'usos de sales per a gravacions: 19 

● Nombre de persones participants en les gravacions: 167 

● Nombre d'usos de sales per a càstings: 29 

● Nombre de persones participants en els càstings: 256 

 

2.2.2. Podcast La Fontana 

Descripció:  

Projecte per fomentar la creació de contingut en format podcast amb col·laboració amb 

col·lectius juvenils.  

Objectius:  

• Facilitar i acompanyar la creació de contingut audiovisual en format podcast de 

col·lectius juvenils.  

• Vincular els col·lectius de creació audiovisual al projecte de l'Espai Jove La Fontana 

Execució:  

• Cessió d'un espai equipat per gravar podcasts. 

• Acompanyament en les diferents fases del projecte audiovisual. 

• Formació i suport logístic a les joves participants. 

El projecte de Podcast la Fontana ha sigut una novetat d'aquest any, amb l'objectiu de convertir 

Fontana en un punt de referència en la creació i gravació de Podcasts de joves. Aquest primer 

any ens hem centrat en adquirir tot el material necessari dur a terme les gravacions, però no 

s'ha pogut obrir encara una convocatòria per començar a acollir projectes, cosa que esperem 

fer en els pròxims mesos. 

Indicadors Podcast La Fontana 

● Nombre d'usos de sales per a gravacions de podcast: 0 

● Nombre de persones participants en les gravacions de podcast: 0 

● Nombre de projectes de podcast vinculats a l'equipament: 0 
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2.2.3. Documentals frescos a la plaça 

Descripció:  

 Cicle de documentals de crítica social durant els dijous de setembre a la plaça de l'equipament. 

Objectius:  

• Donar suport a la creació documental en l'àmbit de la crítica social. 

• Oferir un espai de reflexió i crítica social. 

• Dinamitzar l'espai de la plaça. 

Execució:  

• Programació de tres llargmetratges durant el mes de setembre. 

• Dinamització d'un debat posterior coordinat entre l'equipament i l'entitat. 

Durant el mes de setembre s'ha dut a terme el cicle de documentals frescos els dijous al vespre 

a la Plaça Santa Rosa. Enguany hem programat tres documentals amb diverses temàtiques 

actuals d'interès juvenil: 

15 de setembre: Lesbofòbia (Creación Positiva): Aquesta peça intenta visibilitzar, analitzar i 

trobar respostes i estratègies enfront de la lesbofòbia en intersecció amb altres. 

22 de setembre: Solitud (Albert Elfa i Ricard Elis, Sense Ficció): Centenars d'adolescents es 

tanquen a la seva habitació durant anys. No poden afrontar l'entorn social. 

29 de setembre: Sin tu permiso (Esther Galván Rubio, Carolina Herrero Schell, Marina López 

Baena i Ana Martínez Martín): Des de la perspectiva feminista, mirem l'escena punk hardcore 

de l'estat espanyol: empoderament, però també violències. 

Com a valoració del cicle, destaquem la poca participació juvenil, tant del públic assistent, com 

d'associacions i col·lectius relacionats amb les diferents temàtiques dels documentals. De cara 

al pròxim any, ens plategem millorar el contacte amb productores i participants dels diferents 

documentals, per tal d'involucrar-los directament en l'activitat i fomentar la participació i el 

posterior debat.  
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Indicadors Documentals frescos a la plaça 

● Nombre de documentals projectats: 3 

● Nombre de participants: 19 

● Nombre d'entitats participants: 0 

 

 

Descripció:  

Programa orientat a la creació artística i a l'acompanyament juvenil en matèria d'arts 

escèniques. 

Objectius:  

• Esdevenir un espai d'acollida i atenció a les demandes juvenils en matèria d'arts 

escèniques.  

• Donar suport i acompanyament a les companyies juvenils interessades a desenvolupar 

els seus projectes artístics. 

• Acompanyar a l'alumnat d'escoles d'arts escèniques en la possibilitat de portar a terme 

les seves peces artístiques dins l'equipament. 

Execució:  

• Acollida en residència de companyies juvenils emergents. 

• Cessió d'espais per assajos de companyies joves. 
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• Realització d'exhibicions de companyies joves dins la programació de l'equipament. 

• Programació del Festival Rough Diamonds. 

Els primers quatre mesos de l'any van estar influenciats per canvis a la plaça de programació 

d'arts escèniques, fet que va marcar durant un temps la programació cultural i el seguiment 

de les companyies joves que assagen a l'equipament. De totes maneres, això no va interrompre 

completament la dinàmica i es va continuar fent espectacles tant propis com externs de teatre 

i dansa, i hi va haver una alta demanda d'assajos. Pel que fa al projecte de residències 

artístiques, es va mantenir la mateixa companyia de teatre que havia estat el primer semestre 

del curs, als quals se'ls va plantejar l'opció de ser entitat allotjada per tal de vincular-les més 

a l'espai i continuar donant suport a la creació artística. També es va replantejar el projecte 

d'Escena Fontana de cara al curs 2022-2023, per tal de donar-li un impuls després d'aquest 

primer any de prova. 

Durant el segon semestre de l'any, es va reprendre amb força tant la programació cultural, 

com els assajos estables i puntuals. Hem tractat de donar cabuda al màxim de persones i grups 

que han demanat sales per assajar de manera puntual. Alhora, observant la regularitat 

d'algunes persones interessades, s'ha buscat estabilitzar els assajos per tal de millorar 

l'organització de les sales disponibles. Pel que fa als quatre espectacles programats pel mateix 

equipament, s'ha tractat de prioritzar a companyies joves de la ciutat així com companyies 

emergents que tracten temàtiques que s'emmarquen en els valors de l'equipament. També es 

va fer l'estrena de l'obra treballada durant el taller de tardor de teatre-cabaret, amb la 

cooperativa Cúrcuma. En aquesta línia, es valora positivament tant el vincle amb les 

companyies, com la rebuda que han tingut els espectacles en l'àmbit de públic assistent, 

arribant a un total de 430 persones. A més de la programació pròpia, durant l'últim trimestre 

de l'any hem acollit dos esdeveniments externs, un de dansa K-Pop i un de teatre 

interseccional, la temàtica dels quals resultava interessant pel públic adolescent i jove del 

barri. 

D'altra banda, el projecte de residències artístiques, Escena Fontana, s'ha anat consolidant 

gràcies a les dues companyies residents que hem acollit, les quals han realitzat assajos 

setmanalment a l'equipament. L'any 2022 acaba amb l'estrena de l'obra d'una de les companyies, 

els tempos de la qual han estat més accelerats per tal de poder presentar-la el desembre de 

2022. 
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Finalment, en la línia de suport a la creació cultural, des del maig s'han dut a terme reunions 

mensuals amb les tècniques d'arts escèniques de l'espai jove La Bàscula, Boca Nord i el casal 

de joves de Les Corts, amb l'objectiu de donar forma al projecte Artcitcuit, que busca generar 

espais de coneixença i intercanvi entre joves artistes de les arts escèniques que es troben 

vinculades als quatre equipaments. En aquesta línia, s'ha treballat per concretar el projecte 

que, de cara al 2023, contempla una càpsula formativa, així com mostres de les companyies a 

cadascun dels equipaments. 

Indicadors Programa d’arts escèniques 

● Nombre total d'activitats programades dins el Programa d'arts escèniques: 340 

● Nombre total de persones participants en les activitats del Programa d'arts 

escèniques: 1.660 

 

2.3.1. Escena Fontana 

Descripció:  

Programa d'arts escèniques orientat a  l'acollida, l'atenció i l'acompanyament de les companyies 

joves que s'inicien interessades a desenvolupar els seus projectes artístics.  

Objectius:  

• Esdevenir un espai d'acollida i atenció a les demandes juvenils en matèria d'arts 

escèniques. 

• Donar suport i acompanyament a les companyies joves interessades a desenvolupar 

els seus projectes artístics. 

• Oferir suport tècnic, logístic i comunicatiu a les companyies i/o col·lectius juvenils 

que s'inicien en les arts escèniques. 

Execució:  

• Creació d'una convocatòria per a companyies joves i emergents que vulguin fer una 

residència artística a l'Espai Jove La Fontana. La residència inclou cessions d'espai per 

fer assajos durant 3 mesos i per fer la representació, així com cessions de material 
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tècnic. També s'inclou suport tècnic, comunicatiu i logístic per part de l'equip tècnic 

de l'Espai Jove. 

Sent el seu primer any de vida, l'any 2022 ha servit per trobar les fortaleses i mancances del 

programa Escena Fontana. Durant el primer semestre de l'any, va continuar en residència 

artística la companyia de teatre jove Biombos, del districte de Gràcia, qui finalment va ser 

resident durant tot el curs 2021-2022. La decisió d'acollir-los durant tot el curs es va prendre 

per tal de donar suport a la companyia, especialment a nivell de cessió d'espais perquè 

poguessin avançar en l'obra què estaven treballant. Tot i que la idea era tenir acollides a dues 

companyies en residència, una de teatre i una de dansa, finalment no es va seleccionar a cap 

de dansa i no es va poder fer un seguiment més exhaustiu per canvis a la plaça de dinamització 

d'arts escèniques. D'altra banda, la companyia Biombos va col·laborar amb el projecte de 

l'equipament Gràcia Zona Zero, realitzant el vídeo de presentació de l'esdeveniment. 

De cara al curs 2022-2023, es va obrir una convocatòria durant els mesos de juliol, agost i 

setembre, a la qual es van presentar cinc companyies tant del districte de Gràcia com d’altres 

districtes de la ciutat. La tria de les dues companyies es va dur a terme de manera col·lectiva 

amb l’equip i es va decidir donar una de les places a la companyia Fantàstica Meravellosa, 

formada per joves del districte que van presentar un projecte teatral que havien iniciat mesos 

enrere, amb una temàtica que vam considerar interessant i coherent amb els valors de 

l'equipament. D’altra banda, la segona companyia seleccionada va ser TrastornARTS, les 

membres de la qual provenen de diversos barris de la ciutat i havien estat prèviament 

vinculades a l’equipament amb una peça teatral diferent. Va ser seleccionada pel vincle previ 

i la proposta portada, que implicava tot un nou procés de creació col·lectiva. Tot i que el 

programa contemplava 8 hores d’assaig setmanal, cada companyia ha fet un ús diferent del 

temps, ja que la Fantàstica Meravellosa tenia una calendarització de treball més intensa per 

tal de poder estrenar l’obra a finals de desembre. Per aquest motiu, se’ls ha tractat de cedir 

espais per assajar més hores, sempre i quan trobàvem sales disponibles. Finalment, l'estrena 

es va realitzar amb molt bona rebuda pel públic.  

Per altra banda, TrastornARTS ha mantingut dos dies setmanals d’assaig, augmentant algunes 

setmanes a tres, quan tenien disponibilitat al cap de setmana. La perspectiva d’aquesta 

companyia és mantenir la temporització que presenta el projecte d’Escena Fontana, estrenant 

al febrer o març de 2023. 



 
44 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

De manera general, es valora molt positivament el vincle amb les dues companyies acollides, 

així com el desenvolupament de les creacions artístiques i les cessions de sales. S'ha observat 

que, tot i establir una temporització a les bases del projecte, el resultat final depèn dels 

objectius que cada companyia es fixa. Finalment, afegir que un repte del projecte és definir 

propostes de col·laboració i participació en l'equipament més enllà del període de residència 

artística. 

 

 

Indicadors Escena Fontana 

● Nombre de companyies acollides en residència artística: 3 

● Nombre d'assajos realitzats: 110 

● Nombre de representacions realitzades: 1 

● Nombre d'assistents a les representacions d'arts escèniques: 164 

● Nombre d'interaccions de les companyies amb projectes de l'equipament: 1 

● Nombre d'assajos acollits de teatre fixes: 57 

● Nombre d'assajos acollits a grups de joves de 12 a 17 anys: 2 

● Nombre d'interaccions d'aquests assajos acollits amb projectes de l'equipament: 6 
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2.3.2. Assajos 

Descripció:  

 Cessió d'espais a grups de joves i companyies juvenils d’arts escèniques per a què puguin fer 

un assaig puntual.  

Objectius:  

• Cedir espais d’assaig puntualment a companyies de teatre i dansa. 

• Esdevenir un punt de trobada de grups de joves de 12 a 17 anys que necessiten espais 

per assajar puntualment. 

Execució:  

• Cessió d'espais d'assaig a col·lectius amateurs juvenils de forma puntual. 

• Cessió d'espais d'assaig a grups de joves de 12 a 17 anys del districte. 

Els assajos de teatre i dansa van ser molt nombrosos durant el primer semestre, especialment 

de dansa, arribant a 84 assajos respecte als 23 de teatre. Els assajos puntuals es van intensificar 

durant els mesos de febrer, març i abril, ja que molts d'ells eren joves d'instituts i escoles de 

Gràcia que estaven preparant els treballs de fi de curs. De manera general, es va intentar 

donar resposta al màxim de demandes d'espais per part de persones o grups de teatre i dansa. 

Pel que fa a l’últim trimestre de l’any, el nombre d’assajos puntuals de dansa ha baixat respecte 

a la resta d’any, tot i que se situen al voltant dels 11-13 al mes, mentre que de teatre continuen 

a ser menys. El que observem, d’altra banda, és que els assajos fixes de teatre (companyies 

Nòmades i Biombos) arriben als 18-20 mensuals, la qual cosa és positiva ja que els dos grup 

estan mantenint un ritme estable i intens d'assajos per donar forma a les seves respectives 

creacions. Durant aquest últims tres mesos, s’ha pogut fer una bona organització de les sales 

ja que teníem nombrosos assajos fixes i, alhora, s’ha pogut donar cabuda a quasi totes les 

demandes puntuals de joves.  

Per acabar, a través dels indicadors, hem pogut veure que el principal públic que ha vingut a 

assajar a l'equipament durant l’any 2022 són majors d'edat, ja que només s'han realitzat 4 

assajos de joves d'entre 12 i 17 anys, per la qual cosa representa un repte apropar-nos al públic 

adolescent perquè vinguin a assajar a l'equipament. Un altre repte és tractar de vincular més 
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a les persones que venen a assajar de manera puntual, per tal de conèixer millor els seus 

projectes i mirar si tenen cabuda dins el nostre programa de suport a les arts escèniques, ja 

sigui a través del projecte de residències artístiques o col·laboracions amb la nostra 

programació cultural o alguna activitat del centre. 

Indicadors Assajos 

● Nombre d'assajos acollits de dansa puntuals: 117 

● Nombre d'assajos acollits de teatre puntuals: 36 

● Nombre d'assajos acollits de teatre fixes: 101 

● Nombre d'assajos acollits a grups de joves de 12 a 17 anys: 4 

 

2.3.3. Exhibicions 

Descripció:  

Programació d'espectacles de teatre i dansa en diferents espais de l'equipament. 

Objectius:  

• Esdevenir un espai de referència en programació per aquelles companyies joves que 

vulguin exhibir les seves creacions.  

Execució:  

• Programació de propostes d'arts escèniques de companyies joves amateurs.  

• Donar sortida a programació fora de l'equipament a companyies joves (Dia de la Dansa, 

Districte, Comerç al Carrer, xarxa d'espais joves...). 

Durant el primer semestre, la programació d'espectacles de teatre i dansa es va mantenir més 

o menys estable, tot i que amb certa inestabilitat, a causa dels canvis en la plaça de 

dinamització d'arts escèniques. Es van realitzar espectacles tan programats pel mateix 

equipament, com també propostes externes, concretament de dansa, en el marc de la setmana 

internacional de la dansa amb el districte de Gràcia, així com amb escoles de dansa del barri. 

Pel que fa a la programació interna, s'ha prioritzat el vincle tant amb companyies joves 

amateurs, com amb companyies que treballaven temàtiques d'interès juvenil. En aquesta línia, 

durant l'any 2022, s'han programat un total de 15 espectacles d'arts escèniques, entre els quals 
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trobem actuacions de grups de teatre de Gràcia, com Nòmades, entitat allotjada que assaja 

regularment a l'equipament, la companyia Fantàstica Meravellosa, residents durant tres mesos 

en el marc d'Escena Fontana, o la companyia El Cono del Silencio, entre d'altres. A més a més, 

Biombos Teatre, que ha estat vinculada com a companyia resident i, ara, com a entitat allotjada, 

va realitzar l'estrena de la seva obra Radiografia a l'auditori Ovidi Montllor, en el marc del 

projecte de Gràcia Riu. 

De manera global, hem percebut una molt bona rebuda per part del públic, arribant a un total 

de 1.800 persones assistents a les exhibicions fetes a l'equipament. Destaquem la setmana de 

la dansa, a l'abril, com un moment de gran afluència, ja que molts dels espectacles eren 

d'escoles de dansa del barri, així com els mesos de novembre i desembre, on s'han fet diverses 

estrenes de peces teatrals. Tanmateix, hem observat que durant l'any 2022, les demandes 

d'espais per fer representacions i espectacles han augmentat considerablement, per la qual 

cosa s'ha hagut de prioritzar segons el tipus de proposta escènica i el perfil de cada companyia. 

 

Indicadors Exhibicions 

● Nombre d'espectacles d'arts escèniques programats a l'equipament per tipologia.  

○ Dansa: 4 

○ Teatre: 5  

● Nombre de públic en els espectacles d'arts escèniques programats per tipologia.  

○ Dansa: 705  

○ Teatre: 491  

● Nombre d'espectacles programats a fora de l'equipament: 0 
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2.3.4. Rough Diamonds 

Descripció:  

Concurs de danses urbanes per a joves de tota Barcelona. Les actuacions abasten un ampli 

espectre de disciplines, sempre que es tracti de modalitats de danses urbanes: hip-hop, funky, 

break, shuffle, K-pop, etc. 

Objectius:  

• Participar activament en l'organització i realització del concurs Rough Diamonds. 

• Fomentar la participació dels grups que assagen a l'equipament en el concurs. 

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

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

territori. 

Execució:  

• Participació en la planificació, desenvolupament i execució del concurs. 

• Facilitar la participació en el concurs dels grups que assagen a l'equipament o 

practiquen en els tallers de danses urbanes. 

L'organització del festival Rough Diamonds ha estat aturada i no s'ha rebut cap comunicació 

sobre l'estat del festival, per la qual cosa durant l'any 2022 no s'ha avançat en la planificació 

de l'esdeveniment. Estem pendents que el departament de Joventut es pronunciï al respecte. 

Indicadors Rough Diamonds 

● Nombre de reunions a les quals s'ha assistit per a l'organització del Concurs: 0 

● Nombre d'activitats que s'han programat: 0 

● Nombre de joves participants en el Concurs: 0 

● Nombre de joves participants vinculats a l'equipament: 0 
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Descripció:  

Programa orientat a la creació artística i a l'acompanyament juvenil en matèria d'arts 

plàstiques. 

Objectius:  

• Oferir els espais expositius de l'equipament a joves artistes i col·lectius per tal de poder 

donar a conèixer les seves propostes artístiques. 

• Oferir espais de visibilització i promoció de les seves obres a joves artistes en l'àmbit 

de les arts plàstiques. 

• Participar del circuit expositiu dels diferents espais joves de Barcelona. 

Execució:  

• Programació d'exposicions de joves artistes en diferents espais de l'equipament. 

• Realització de la convocatòria expositiva Les dones en l’art, Art i feminisme. 

• Realització de la Fira d'art i artesania. 

• Realització de les converses Entre Cavallets. 

• Participació de les trobades del circuit expositiu dels diferents espais joves de 

Barcelona. 

• Realització d’una BBDD conjunta amb la resta d’espais joves de la ciutat.  

Aquest any el programa d'arts plàstiques ha estat interromput per algunes baixes i canvi en la 

persona que ocupava aquesta plaça.  

Durant els tres primers trimestres de l'any la dinàmica i l'activitat de les diferents línies de 

treball del programa d'arts plàstiques es va veure afectada, podent executar molt poques 

activitats. 

L'últim trimestre de l'any s'ha pogut reprendre l'activitat i el funcionament diari del programa, 

també posar-se al dia, actualitzar-se i repensar algunes línies així com plantejar la possibilitat 

d'obrir algunes de noves. L'espai expositiu ha estat el més senzill de reprendre i el que més 

èxit ha tingut. De fet, és l'espai més dinàmic i continu del programa. La línia entre cavallets ha 

estat aturada al ser una línia que estava pensada en un context de COVID, malgrat tot, 
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s'intentarà replantejar. Les dues grans exposicions col·lectives, Les dones en l'art, Art i 

Feminisme; i el Mostr'Art, s'han pogut realitzar sense problemes i han estat un èxit. Finalment, 

s'ha renovat el mural de la plaça i s'ha obert una convocatòria per renovar el mural de l'entrada 

de l'auditori. Ambdues renovacions també tenen com a objectiu el suport a la creació i la 

difusió d'obra artística d'artistes joves. 

Tant la bona dinàmica de l'espai expositiu com el Mostr'Art dut a terme a final d'any fan que 

la valoració d'aquest tercer trimestre sigui positiva. Per altra banda, hi ha la voluntat, des de 

l'Espai Jove la Fontana, de reprendre tant el circuit expositiu com la base de dades conjunta 

amb els altres espais joves de la ciutat. Aparentment, aquestes dues apostes estan aturades des 

del març de 2022. 

Indicadors Programa d’arts plàstiques 

● Nombre total d'activitats i exposicions programades dins el Programa d'arts 

plàstiques: 5 

● Nombre total de persones participants en les activitats del Programa d'arts 

plàstiques: 50 

● Nombre total de converses Entre Cavallets realitzades: 0 

● Nombre total d'activitats dutes a terme per les participants del programa expositiu: 

3 

● Nombre total de persones participants de la BBDD del circuit expositiu d'espais 

joves de Barcelona: 0 

● Nombre total de trobades del programa del circuit expositiu: 0 

 

2.4.1. Exposicions 

Descripció:  

Programació d'exposicions de l'equipament per a joves artistes i col·lectius. 

Objectius:  

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

el projecte Calendari singular o en altres projectes. 

• Fomentar la participació de les artistes en les converses “Entre Cavallets”. 

Execució:  

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

• Programació d'exposicions d'alumnat d'estudis de l'àmbit artístic. 

• Programació d'exposicions vinculades al projecte Calendari singular o d'altres 

projectes de l'equipament. 

El programa expositiu s'ha vist afectat pels canvis i baixes laborals esmentats, malgrat tot ha 

estat la línia que més activitat ha tingut en el programa d'arts plàstiques especialment durant 

el darrer trimestre de l'any. 

Al primer trimestre es van realitzar exposicions durant el mes de febrer i el mes de març, fent 

al mes de març l'exposició d'Art i Feminisme explicada a continuació i vinculada al calendari 

singular. Durant el segon trimestre vam tenir un total de quatre exposicions, podent tenir una 

cada mes. Finalment, durant l'últim trimestre s'han fet cinc exposicions, quatre de les quals 

han estat vinculades a una altra línia: el calendari singular. S'ha prioritzat i així s'ha fet, que 

les exposicions estiguessin dutes a terme o produïdes per joves. 

• març: exposició feminista (referenciat més endavant) 

• abril: Alvar; Detrás de las línias 

• maig: no s'han pogut recuperar les dades del què va programar l'anterior 

dinamitzadora 

• juny: no s'han pogut recuperar les dades del què va programar l'anterior 

dinamitzadora 

• setembre: ABD Fundacion i MUMS at work; Nuestra trama (fotografia) 

• Octubre: - 

• Novembre: SIDA Studi i Helia Dones; ambdues són exposicions itinerants (fotografia). 

• Desembre: David Melero, Marc Sanyé, Alfons Cabrera i Pau de la Calle; Refugiats i 

Ucraïna: conflicte i racisme des de l'ull del periodisme freelance (fotografia). Taller 

d'Art Cultura i Creació; Identitat (fotografia). 
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Alhora, s'han programat ja de cara al 2023 quatre exposicions més i una cinquena que està 

pendent de tancar. Finalment i com a treball de fons d'aquest primer trimestre s'ha treballat 

per a renovar la difusió de l'espai expositiu i el formulari de sol·licitud. 

 

Indicadors Exposicions 

● Nombre d'exposicions programades: 11 

● Nombre d'exposicions programades d'alumnat d'estudis de l'àmbit artístic: 4 
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● Nombre d'exposicions vinculades al projecte Calendari singular o d'altres projectes 

de l'equipament: 5 

● Nombre de visites a les exposicions programades: 582 

 

2.4.2. Entre cavallets 

Descripció:  

Programa orientat a les artistes amb l'objectiu de millorar el suport a la creació. Mitjançant la 

realització de contingut a través d'unes petites entrevistes amb les artistes que participen del 

programa expositiu i publicades a les nostres xarxes socials.  

Objectius:  

• Visibilitzar i promocionar a les joves que fan ús de l’espai d’exposicions a través dels 

vídeos “Entre cavallets”. 

• Oferir un espai i canal de difusió per a les artistes i els seus projectes artístics. 

Execució:  

• Oferiment d’un espai còmode on les artistes puguin explicar extensament el seu 

projecte/obra. 

• Publicació periòdica les converses "Entre Cavallets" 

Aquesta línia del projecte no dut a terme durant curs ja que era una línia de treball pensada 

per un context de la pandèmia. Malgrat tot, reconsiderem la proposta ja que creiem que podem 

actualitzar-la i portar-la al context no pandèmic. 

Indicadors Entre Cavallets 

● Nombre d'artistes participants: 0 

● Nombre total de converses "Entre Cavallets": 0 
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2.4.3. Les dones en l’art, art i feminisme 

Descripció:  

Convocatòria expositiva per a dones joves de Gràcia i Barcelona vinculada al 8M dins el 

projecte Calendari singular. 

Objectius:  

• Fomentar la participació de joves creadores a l'espai d'exposicions. 

• Visibilitzar les dones joves artistes de Gràcia i Barcelona. 

Execució:  

• Creació d'una convocatòria específica per dones joves. 

• Exposició vinculada al Calendari Singular pel dia de la dona, durant el mes de març. 

Es va realitzar l'exposició al mes de març de 2022. Van participar un total de 16 dones artistes 

de les quals 2 eren de Gràcia. Aquest nombre reduït d'artistes de Gràcia es deu al fet que no 

hi va haver més sol·licituds de participació.  

En aquest darrer mes d'enguany s'ha començat a treballar per la difusió de la convocatòria i 

el formulari de sol·licitud per participar en l'exposició. Està previst fer el llançament de la 

convocatòria la primera setmana de gener. Les artistes que van exposar durant el mes de març 

van ser les següents: 

Kozmic Blues (il·lustració digital); Alicia May (il·lustració); Laia Ballester (il·lustració digital); 

Paula Catalan (fotografia); Mariñe Jauregui (collage); Claudia Isabel (collage); Mireia Sanz 

(collage); Lua Gallen (pintura); Marina Plana (fotografia); Antonella Cerdà (pintura); Pia Janzen 

(pintura); Myriam Grau (pintura i dibuix); MAKTUB Project (fotografia).  
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Indicadors Les dones en l’art, art i feminisme 

● Nombre total de joves inscrites: 16 

● Nombre de dones joves majors de 18 anys inscrites: 16 

● Nombre de propostes exposades: 15 

● Nombre de visites a l'exposició: 89 

● Nombre d'activitats dutes a terme per les participants a la convocatòria: 1 

 

2.4.4. Fira d’art i artesania 

Descripció:  

Espai d'exposició, promoció i coneixença entre diferents creatius i artistes joves de Gràcia i 

Barcelona. 

Objectius:  

• Oferir espais per artistes joves i col·lectius per donar a conèixer i promocionar la seva 

obra. 

• Donar resposta a la precarietat cultural de les persones joves artistes i dissenyadores. 

• Oferir l’espai a les propostes artístiques des d’una mirada diversa, tant de la proposta 

artística com de l’artista. 

• Oferir i incloure artistes i col·lectius del barri. 

Execució:  

• Creació de dues convocatòria específiques per la Fira d'art. 
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• Facilitar espais de promoció i venda de les creacions artístiques i artesanals, dels joves 

creadors. 

Aquest any el Mostr'Art s'ha pogut realitzar amb normalitat a l'Espai Jove. Tornant de l'estiu i 

coincidint amb el canvi definitiu de la dinamització de les Arts Visuals i Plàstiques es va 

començar a treballar en el formulari de sol·licitud de participació, les bases i la difusió. 

El Mostr'Art té com a un dels seus objectius la diversitat, és a dir, com més disciplines 

artístiques es puguin incloure, millor. També procurar que hi hagi una bona quantitat 

d'artistes del barri o districte de Gràcia. S'expliquen aquests dos objectius per entendre millor 

les dades que segueixen a continuació. Van realitzar la sol·licitud 36 artistes, dels quals 12 eren 

del Districte de Gràcia, 15 d'altres districtes de Barcelona i 9 d'altres poblacions properes. 24 

d'aquests artistes van ser seleccionats, dels quals 8 eren del Districte de Gràcia, 10 d'altres 

districtes i 6 d'altres poblacions, com per exemple Hospitalet i Badalona. La decisió per 

prioritzar una proposta artística va estar presa des de l'objectiu de la diversitat, ja que de les 

36 sol·licituds inicials 13, més d'una tercera part, eren projectes d'il·lustració. D'aquestes 13 

propostes, únicament 5 van estar seleccionades per poder deixar espai a altres propostes 

artístiques, com per exemple la cianotípia. De les 36 propostes sol·licitants només 3 eren 

homes. Esmentar finalment que una de les propostes participants va ser una classe de l'escola 

de disseny EINA. 

Durant el Mostr'Art es va realitzar un LivePainting del mural de la plaça, aprofitant així el dia 

per realitzar una activitat relacionada amb el Programa d'Arts Plàstiques. Estava programat 

realitzar una petita exposició amb el material resultant d'un taller d'UpCycling -realitzat 

conjuntament amb l'Ateneu de Fabricació de Gràcia- que finalment no es va fer degut als 

diferents imprevistos que es van donar i també perquè no va assistir cap usuària del taller, fet 

que estava previst. Es volia incloure un grup de música de 12.00 a 14.00 que no va ser possible 

incloure, és quelcom a tenir en compte de cara al proper Mostr'Art. 

Les valoracions que fins ara han fet les artistes han estat molt positives tot i recalcar les 

dificultats tècniques produïdes pel tall de llum. Esmentar aquestes complicacions tècniques i 

la pluja de primera hora es van quedar en anècdota. 

Finalment, també és important comentar que el suport d'un jove de mesures alternatives s'ha 

valorat positiu i necessari. 
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Les artistes que van participar al Mostr'Art van ser les següents: Mireia Sanz (collage); Aporta 

o Aparta (totebags); Embossades (totebags); Verònica Monge Vidal (dibuix digital i tradicional); 

Minicreations (miniatures d'argila polimèrica); Furor Designs (Joieria de resina); Alicia Gomex 

Garcia (artesania i ceràmica); Grimilla (il·lustració i roba); La pau ceràmica (ceràmica artística 

i utilitària artesanal); Estudiants d'EINA (fotogravat i estampació); Esther Martí (il·lustració i 

ceràmica); Abril Alcaide Mas (fotografia i ganxet); Letoxi (fanzine i obra gràfica); Colectivo 

mentira (pintura i gravat); Adam Heredia (il·lustració i escultura); Regina Jiménez (il·lustració); 

Pep Walls (serigrafia, gravat artístic i estampació tèxtil); Blau endins (cianotípia); Anna Sanders 

(escultura artesana); Mi mundo autista (escultura artesana de feltre); Nes Serrasolses (gravat, 

joieria i pintura); Maria Feli (pintura abstracta); Carmela Heras (gravat i estampació); Jebi 

(il·lustració i autoedició). 
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Indicadors Fira d’art i artesania 

● Nombre de fires d'art programades: 1 

● Nombre total d'inscrits: 36 

● Nombre de joves de Gràcia inscrits: 12 

● Nombre d'assistents, en general: 300 
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3. DINAMITZACIÓ 
JUVENIL I ACCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

 

Descripció:  

Espai relacional, obert i lliure que promociona activitats de tota mena enfocades especialment, 

però no de manera exclusiva a les persones joves de 12 a 20 anys, tot vinculant activitats d'oci 

i lleure, de socialització i informació. 

Objectius:  

• Programar activitats lúdiques de lliure accés per a joves de 12 a 20 anys de caràcter 

regular i d'altres de caràcter puntual. 

• Oferir un ambient i un tracte agradable i acollidor per tal que els i les joves se sentin 

a gust a l'espai de trobada. 

• Fomentar la participació de les joves a l'Espai Jove. 

Execució:  

• Programació d'activitats vinculades al Calendari festiu. 

• Programació del projecte EnSEXtimem. 

• Programació dels Dijous Zone. 

Els projectes adreçats a adolescents a l'espai de trobada que s'han dut a terme al llarg de l'any 

2022 i que responen als objectius marcats són: 

Dijous i divendres Zone: hem continuat dinamitzant l'espai de trobada amb activitats d'oci 

juvenil diverses. Hem fet partícips al jovent de la plaça, al dels tallers, al que ha vingut a 
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activitats i espectacles puntuals i a la resta de joves d'entre 12 i 17 anys del Districte que s'han 

acostat a demanar informació sobre activitats de lleure gratuïtes i/o a buscar un grup d'iguals, 

amb el qual poder compartir experiències d'oci acords a la seva edat en un espai dinamitzat. 

Durant els dos semestres la participació juvenil ha estat diferent depenent de l'activitat. 

Aquestes activitats i tallers puntuals han sigut majoritàriament de contingut lúdic, al mateix 

temps que hem intentat que siguin pedagògiques, pel que fa al contingut i objectius finals. 

Podem dir que hem aconseguit que cada cop més adolescents ocupin i facin seu l'espai de 

trobada i que, a més a més, es vinculin a l'espai jove de diverses maneres com, per exemple, 

dinamitzant tallers, activitats o organitzant concerts. 

Activitats relacionades amb el calendari festiu: durant el primer semestre hem celebrat 

Carnestoltes i la Festa Final de Curs, encabint el calendari festiu a les activitats dels divendres 

a la tarda. Hem programat un taller de maquillatge dinamitzat per joves de la plaça i una 

gimcana d'aigua i DJs de cara al final de curs. Totes dues han tingut molt bona rebuda per part 

de les joves i han obtingut que cada cop es vinculin més persones d'aquesta franja d'edat a 

l'equipament. De cara al segon semestre, no vam dedicar cap activitat concreta al Halloween, 

ja que vam destinar les forces al Gràcia Zona Zero. Però, per tancar l'any, vam dedicar una 

tarda sencera a la decoració de l'espai amb la temàtica de Nadal amb l'ajuda dels joves de la 

plaça. 

EnSEXtimem: hem mantingut el projecte per oferir un espai còmode per a les persones joves, 

on poder parlar sobre sexualitat a través de diferents tallers i activitats d'interès juvenil, 

comptant amb l'acompanyament educatiu i emocional de l'Aquí T'Escoltem, la dinamització de 

Fontana, la difusió del JIP i el suport i recursos informatius del PIJ. Tot plegat, podem dir que 

hem diversificat l'oferta d'oci a l'espai de trobada i hem donat visibilitat i utilitat als recursos 

sobre sexualitat que tenim a l'equipament. 

K-POPers: de cara al segon semestre, hem repensat el projecte d'EnSEXtimem, ja que durant 

les últimes activitats vam tenir una participació pràcticament nul·la. El nou projecte que ha 

sortit ha estat K-POPers, un cicle d'activitats enfocades a treballar les emocions a través de la 

cultura k-pop. Hem fet activitats des de ball, confecció d'accessoris fins a un trivial de la cultura 

coreana. El projecte, de la mateixa manera que el projecte anterior, l'hem realitzat de la mà 

d'ATE per treballar el vessant emocional. 
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Indicadors Punt de trobada 12 – 20 anys 

● Total activitats dins el programa Punt de trobada 12 - 20 anys: 16 

● Total participants dins el programa Punt de trobada 12 - 20 anys: 221 

 

3.1.1. EnSEXtimem 

Descripció:  

Programació d'activitats dedicades a les joves d'entre 12 i 20 anys que es realitzen dues vegades 

al mes aproximadament. Programat i dinamitzat conjuntament amb l'ATE. La temàtica 

transversal del projecte és treballar les relacions sexoafectives, per això, cada sessió està 

dedicada a un tema en concret en funció de les demandes del jovent i les necessitats que 

detectem.  

Objectius:  

• Acompanyar les persones joves en les relacions sexoafectives, el reconeixement de les 

emocions i l'empoderament en el coneixement i reconeixement de la seva sexualitat. 

• Oferir un espai d'acompanyament i confort a on les persones joves es puguin unir, 

conèixer i compartir interessos. 

Execució:  

• Programació de 2 activitats mensuals vinculades a una temàtica diferent relacionades 

amb la sexualitat i treballada a través de diferents tallers artístics, lúdics o culturals. 

• Vinculació de la programació de les activitats amb altres projectes que es 

desenvolupen a l'equipament (Calendari singular, Univers alternatiu, etc.). 

• Treball conjunt amb l'Aquí t'escoltem, el Punt Informació Jove de Gràcia i el JIP. 

Enguany hem introduït noves temàtiques relacionades amb les relacions sexoafectives, sota 

demanda de les joves i les hem tractat mitjançant tallers artístics, culturals, innovadors i 

adaptats en l'actualitat juvenil. Els temes treballats han sigut el paper dels sentits en el plaer 

a través de l'ASMR, l'autoestima i l'amor propi mitjançant la tècnica del gravat, el feminisme 

amb un Scape Room temàtic, lligar utilitzant el recurs de la fotografia amb el mòbil, l'erotisme 

fent servir l'escriptura creativa, la diversitat afectiva-sexual i el K-pop, les ITS a partir d'un 
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Scape Room, les "red flags" en les relacions via el teatre i múltiples temàtiques treballades en 

el sex game d'estiu. 

Hem continuat treballant conjuntament amb el PIJ, preparant al final de l'activitat 

l'InfoTupperSex". Es tracta de material informatiu i recursos específics per a cada sessió que 

els i les participants se n'emportaven en acabar l'activitat. 

Podem dir que durant el primer semestre la participació ha estat variada segons la temàtica 

tractada, el taller que s'oferia i les dates. De cara al semestre vinent es planteja una altra revisió 

del projecte amb l'objectiu d'oferir un cicle d'activitats en col·laboració amb l'ATE que convidi 

a una major implicació del jovent en totes les activitats del cicle. 

Activitats programades d'EnSEXtimem: 

• 18/01: SexGame 

• 02/02: Sexe sentit 

• 15/02: Segells d'amor pròpi 

• 01/03: Escapa del patriarcat 

• 15/03: Lligar amb filtres 

• 29/03: SEXtext 

• 03/05: Kpop i diversitat sexual 

• 17/05: Escapa de les ITS 

• 02/06: Teatre i Red flags 

• 16/06: Sexefòrum 

• 19/07: Sex Game a la plaça 

Durant l'inici d'aquest segon semestre del curs, hem replantejat el projecte sencer. Analitzant 

els interessos juvenils actuals, hem vist que el K-Pop mou a molta gent i que s'ofereix poc 

contingut més enllà de tallers de dansa. És per aquest motiu, que hem decidit engegar K-

POPers, un projecte on descobrir la cultura del K-Pop treballant-la a través de les emocions. 

Els temes treballats han estat la percepció del nostre cos a través d'un taller de dansa, la gestió 

de les emocions i la cooperació a través d'un trivial cultural, l'autoestima i l'ús del maquillatge 

a través d'un taller de maquillatge dinamitzat per dues joves de la plaça i finalment l'estètica 

i les emocions a través del taller de crear accessoris. 

Ativitats programades de K-POPers: 
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• 03/11: K-En saps tu? 

• 17/11: K-Balles? 

• 01/12: K-PopStyle 

• 15/12: K-Ens maquillem 

 

 

 

Indicadors EnSEXtimem 

● Nombre d'activitats programades: 15 

● Nombre de participants: 39 

● Nombre de temàtiques treballades: 21 
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3.1.2. Calendari festiu 

Descripció:  

Programació d'activitats d'oci vinculades al calendari festiu (carnestoltes, festa d'estiu, 

castanyada i vacances d'hivern). 

Objectius:  

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

de 12 a 20 anys. 

• Fomentar la participació de les persones joves en la tria de les dates i en l'organització 

d'aquestes activitats. 

• Generar material de decoració per a l'espai de trobada resultat de les activitats manuals 

i artístiques que es duguin a terme. 

• Aprofitar la decoració per crear contingut per a les xarxes socials (TikToks, stories 

d'Instagram, Reels, etc.) 

Execució:  

• Programació d'activitats de caràcter especial per a aquestes festivitats encabides dins 

de cicles d'activitats com els Dijous Zone. 

• Promoció de la participació del públic de 12 a 20 anys en l'organització de les activitats 

des de dos vessants: 

a) Participació en el marc d'una activitat prèviament organitzada per nosaltres. 

b) Convidant-los a fer propostes, a liderar alguna activitat i acompanyant-los a tirar-

les endavant. 

• Fent votacions per les xarxes socials i preguntant-los a l'espai de trobada quines dates 

prefereixen celebrar a La Fontana. 

• Creació de vídeos de TikTok o Reels fent ús del decorat i penjar-los a Instagram. 

El calendari festiu ha estat una línia canviant al llarg del curs. En un primer moment vam 

posar més energies en decorar l'espai en referència a les dates assenyalades del calendari. 

Enguany, a causa de la baixa implicació juvenil en aquestes tasques hem dedicat més esforços 

a preparar activitats i esdeveniments al voltant del calendari festiu. 
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Durant el primer semestre de l'any hem organitzat un Carnestoltes i una Festa final de curs 

al juny. La primera festivitat l'hem celebrat fent un taller amb les noies que venen cada tarda 

a la plaça Santa Rosa d'automaquillatge festiu, el qual ha tingut molt bona rebuda entre els i 

les joves que utilitzen assíduament l'espai de trobada a Fontana i, a més a més, ha servit per 

vincular-los de manera progressiva a l'equipament. 

La Festa final de curs ha anat molt orientada a les demandes dels i les joves vinculades a 

Fontana, fent una gimcana d'aigua mentre diferents DJs joves amenitzaven l'ambient de la 

plaça. La participació d'aquest últim esdeveniment ha sigut molt alta i també ha fet que 

diferents grups de joves es relacionin i es coneguin entre si. 

Durant el segon semestre, ens hem centrat en Halloween i en Nadal. Per Halloween no hem 

organitzat cap esdeveniment a l'edifici, però ens hem centrat molt a fer campanya de 

l'esdeveniment del Gràcia Zona Zero i a animar a les joves a què vinguessin a l'esdeveniment. 

Finalment, l'últim calendari festiu de l'any ha estat Nadal. Per celebrar aquest, hem muntat 

l'arbre de Nadal i hem decorat l'espai de trobada amb les joves de la plaça. A més a més, hem 

decorat l'espai amb decoracions fetes amb materials reciclats. 

 

Indicadors Calendari festiu 

● Decoracions realitzades: 1 

● Activitats organitzades: 3 

● Participants activitats: 45 

● Nombre de vídeos creats: 2 

● Nombre de votacions a les xarxes socials: 0 
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Descripció:  

Espai relacional, obert i lliure per a jugar, reunir-se, estudiar, fer treballs, etc. 

Objectius:  

• Donar resposta a la necessitat de les persones joves de tenir un espai on trobar-se i 

compartir temps junts, ja sigui per l'oci i el lleure com per l'estudi relaxat i distès. 

• Afavorir la necessitat de comunicar-se i ajudar-se en la disciplina acadèmica 

compartida. 

• Promoure l'oci saludable en comunitat. 

Execució:  

• Repensar i reorganitzar l'espai de trobada per a garantir espais on les joves estiguin 

còmodes i es puguin desenvolupar personalment, intel·lectualment i emocionalment. 

• Habilitació de taules a l'espai de trobada a on poder treballar en grup i que els joves 

puguin comentar i resoldre els seus problemes entre elles i ells. 

• Habilitació d'un espai relacional d'oci on les joves puguin jugar al futbolí, ping-pong, 

jocs de taula, videojocs, parlar i compartir temps. 

En el transcurs d'aquest any l'espai de trobada s'ha tornat a omplir de vida cada tarda. El matí 

ha esdevingut un espai de reunió per entitats, espai de jocs i espai d'estudi i treball per les 

joves.   

Podem dir que en el primer semestre els diferents espais temàtics (gamer, d'oci esportiu, 

d'estudi) s'han consolidat i que, a més a més, hem dut a terme a través de les reunions d'equip 

i de les xarxes socials el procés de selecció dels diferents noms per cada espai. 

Així mateix, hem anat un pas més enllà i hem aconseguit vincular a alguns/nes joves que fan 

ús de l'espai perquè dinamitzin activitats i tallers o participin en cicles com l'EnSEXtimem, els 

Divendres Zone i el Calendari Festiu. 

Durant el segon semestre, hi ha hagut una gran afluència de joves cada tarda. Hem teixit vincle 

amb els joves del centre Gaudí Calvet, els quals venen moltes tardes a gaudir de l'espai de 
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trobada i a participar de les diverses activitats i tornejos que fem, i també hem vinculat un 

nou grup d'adolescents que venen cada tarda a gaudir de l'espai de trobada i del seu oci 

esportiu. 

Indicadors Espai de trobada 

● Nombre de persones joves que fan ús de l'espai de trobada: 3.910 

● Nombre de persones joves que fan ús de l'espai d'oci: 3.724 

● Nombre de persones joves que fan ús de l'espai d'estudi: 280 

 

 

Descripció:  

Promoció i programació de campionats de diferents modalitats esportives com serien el ping-

pong, futbolí, etc. 

Objectius:  

• Organitzar diferents campionats a l'espai de trobada: ping-pong, fubtolí, 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, Dapo, skate, etc. 

Execució:  

• Organització d'un campionat trimestral de ping-pong. 

• Facilitació d'espais a aquelles iniciatives juvenils vinculades a pràctiques esportives 

minoritàries perquè puguin desenvolupar les seves activitats. 

• Promoció de l'organització de les persones joves per a la realització de campionats i 

trobades vinculades a la pràctica d'esports minoritaris. 

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

puntuals. 

El futbolí i el ping-pong continuen sent dels espais més sol·licitats pel jovent. Des del gener 

hem estat treballant en la cura i manteniment del material amb el grup de joves vinculat a 

l'espai de trobada. 
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A més a més, hem programat dos tornejos d'oci esportiu al llarg del primer trimestre amb una 

acollida molt positiva entre les persones joves d'entre 12 a 20 anys. S'ha d'assenyalar que el del 

mes de maig ha estat dinamitzat pel mateix grup de joves. 

D'altra banda, es continua treballant per fer d'aquests tornejos i espais més inclusius en clau 

de gènere i també menys competitius. 

Durant el segon semestre hi ha hagut un gran augment de participants en l'oci esportiu de 

l'espai, ja que cada dia se'n fa ús del futbolí i del ping-pong més d'una vegada. En aquesta 

segona part de l'any hem comprat una xarxa de voleibol per posar-la a la plaça i que el jovent 

la pugui gaudir. Ha estat una incorporació exitosa, perquè hem dut a terme dos tornejos molt 

nombrosos i a més a més, les joves, n'han fet un ús autònom sense estar les dinamitzadores 

dinamitzant l'espai. 

 

Indicadors Oci Esportiu 

● Nombre d'usos tenis taula: 380 

● Nombre d’usos futbolí: 1.973 

● Nombre de tornejos organitzats: 5 

● Nombre de participants dels tornejos: 116 

 

 

Descripció:  

 Projecte d'activitats d'oci alternatiu. 
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Objectius:  

• Promoure i oferir facilitats pel que fa a l'accés, la creació i el consum cultural i d'oci a 

activitats vinculades a l'oci alternatiu. 

• Donar suport i reconeixement d'entitats de cultura dispersa i oci alternatiu. 

Execució:  

• Programació de l'Escape room de La Fontana. 

• Programació del Fontana by Night. 

• Organització del Gràcia Zona 0. 

• Accés a jocs de taula a l'espai de trobada i programació d'activitats vinculades a aquesta 

temàtica. 

• Programació de campionats de videojocs. 

• Realització d'un projecte conjunt entre l’Espai Jove, Univers Alternatiu del CJB i 

l'Ateneu de Fabricació. 

• Realitzar cessions d'espai a l'Associació EINA per tal de desenvolupar el seu projecte 

Moguda TV. 

Hem continuat treballant la cultura dispersa a través d'Escape Rooms encabits en el cicle 

d'activitats de l'EnSEXtimem, programant un per trimestre, encara que amb una mica menys 

d'èxit que l'any anterior. 

Des de l'espai de trobada i els cicles d'activitats que s'impulsen també s'ha posat al centre a la 

cultura dispersa fent tornejos de videojocs, els divendres a la tarda, amb la PS4 i amb el mòbil. 

En aquesta línia s'ha continuat promocionant l'ús pedagògic i lúdic dels videojocs i dels jocs 

de taula a l'espai lliure de cada matí i tarda de l'espai de trobada. 

Per la seva banda, durant els primer semestre del 2022 s'han fet un gran nombre de reunions 

per començar a treballar en els Fontana by Night del febrer i del juliol i amb el grup de treball 

del Gràcia Zona 0, que ha tingut lloc al novembre d'aquest any. 

Per altra banda, al final de l'any, hem estat en contacte amb un Club de Rol anomenat "El catau 

de la quimera" per tal de cedir un espai habitual a La Fontana per dur a terme les seves partides 

de Joc de Rol. 



 
70 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

Indicadors Fontana lúdica 

● Programació de l'Escape room de La Fontana: 2 

● Programació del Fontana by Night: 2 

● Organització del Gràcia Zona 0: 14 

● Programació d'activitats vinculades a jocs de taula: 2 

● Programació de campionats de videojocs: 2 

 

3.4.1. Escape room 

Descripció:  

Joc d'escapament a través de pistes, jocs i proves relacionades amb la programació i diferents 

serveis de l'Espai Jove La Fontana. 

Objectius:  

• Donar a conèixer les activitats i projectes que es realitzen a l'equipament d'una forma 

lúdica. 

• Esdevenir un espai relacional. 

Execució:  

• Preparació i dinamització de l'Escape room. 

• Introducció de proves relacionades amb les activitats que es realitzen a l'equipament. 

Durant el primer semestre hem programat dos Escape Room com a una activitat més de 

l'EnSEXtimem. Al mes de març hem fet un de temàtica feminista i al maig hem decidit tornar 

a programar el que vam fer al primer trimestre del 2021 sobre plaer i ITS, ja que va tenir molt 

bona acollida per part de la població jove i vam voler aprofitar tota la feina feta des de 

dinamització i l'Aquí T'Escoltem.  

Tot i que és un format que volem continuar oferint, perquè és molt dinàmic i engrescador per 

al jovent, hem de revisar de quina manera ho fem per poder maximitzar la participació i el 

treball que comporta aquesta línia. Dita redefinició es farà durant el nou curs alhora que es 

replanteja el projecte de l'EnSEXtimem. 
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Valorem de manera molt positiva dur a terme projectes compartits amb altres serveis per 

poder repartir tasques i augmentar la difusió de les activitats. 

De cara al segon semestre no s'ha desenvolupat cap Escape Room, ja que hem centrat les forces 

en activitats grans com el Gràcia Zona Zero i les activitats del divendres o dijous Zone. 

Indicadors Escape Room 

● Nombre d'Escape rooms organitzats: 2 

● Nombre de persones que han participat en l'activitat: 6 

 

3.4.2. Fontana by Night 

Descripció:  

Jornada d'oci alternatiu on es poden trobar una gran diversitat de propostes que van des de 

jocs de taula, jocs de rol, videojocs, xerrades. Projecte que suma diferents entitats d'oci 

alternatiu, l'Espai de treball d'Univers alternatiu del CJB i l'equip de dinamització de La 

Fontana. 

Objectius:  

• 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 

activitats. 

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

alternatiu. 

Execució:  

• Organització conjunta amb l'espai de treball d'Univers alternatiu del CJB de les 

trobades de Fontana by Night, cal treballar per millorar la comunicació. 

• Facilitació d'espais a entitats dedicades a l'oci alternatiu. 

Amb la voluntat de generar espais d'oci nocturn alternatiu per a les persones joves i veient 

l'èxit de les anteriors edicions, s'ha apostat per seguir acollint i treballant en el projecte de 

Fontana By Night a través del grup de treball d'Univers Alternatiu del CJB. 
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S'han realitzat dues edicions VI i VII de Fontana by Night durant aquest curs, la primera el 26 

de febrer i el 23 de juliol. Totes dues en format presencial. 

S'han ofert diferents tipus d'activitats i esdeveniments relacionats amb la cultura dispersa com 

la ludoteca i tornejos de jocs de taula, jocs de rol, projeccions d'anime i documentals, xerrades 

temàtiques, karaokes i bingos musicals, concerts, etc. 

Valorem de manera molt positiva les dues edicions d'aquest festival "polifriki", el treball i la 

vinculació de les entitats i l'alta participació de persones usuàries i de col·lectius organitzadors. 

No obstant això, el repte ara és diversificar el perfil de joves que hi participen, fent 

l'esdeveniment atractiu cap al públic més jove amb les activitats que s'hi ofereixen i la difusió. 

 

Indicadors Fontana by Night 

● Nombre de FBN realitzades: 2 

● Nombre d'entitats participants: 14 

● Nombre d'activitats realitzades: 14 

● Nombre de participants en l'activitat: 258 

● Nombre d'activitats en línia realitzades: 1 
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3.4.3. Gràcia Zona 0 

Descripció:  

Activitat de zombie survival al Districte de Gràcia, organitzada des dels diferents serveis de 

joventut del Districte. 

Objectius:  

• Proporcionar activitats d'oci alternatiu a les persones joves del districte de Gràcia. 

• Potenciar el treball en xarxa entre els diferents agents del territori dedicats a la 

joventut. 

• Potenciar el treball en xarxa entre entitats juvenils del Districte. 

Execució:  

• Participació activa de l'organització i realització de l'activitat. 

• Creació de comissions de treball obertes a la participació d'entitats i col·lectius 

juvenils. 

• Foment del treball en xarxa entre diferents agents del territori. 

A partir del mes de gener s'han engegat les reunions del grup de treball del Gràcia Zona 0 

amb les corresponents referents de l'Espai Jove de La Sedeta, el Casal de Joves del Coll i l'Espai 

Jove La Fontana. S'ha estat treballant en la història i context del joc, el desenvolupament de 

les proves de la gimcana i el joc i les tasques dels diferents serveis i entitats que hi participen. 

S'ha posat data de l'esdeveniment, s'ha començat a preparar la difusió de l'activitat. També 

s'han dedicat molts esforços a buscar entitats, associacions i col·lectius que poguessin preparar 

les proves i l'escenografia d'aquest dia. 

Així mateix, s'ha dut a terme un monogràfic del tema al mes de març i un a l'octubre amb tots 

els serveis de joventut del Districte de Gràcia que hi formen part del projecte i s'ha continuat 

treballant aquest tema a través de les Taules de Serveis mensuals. 

L'esdeveniment va tenir lloc el dia 5 de novembre al parc de La Creueta Del Coll. Ha estat un 

esdeveniment nombrós amb una alta participació de joves. L'activitat ha consistit en dues 

petites actuacions, una a l'inici per contextualitzar i una per fer un tancament de la història i 

el desenvolupament del joc a través de les proves organitzades per les entitats i serveis.  
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De cara a les pròximes edicions, s'haurà de buscar la manera de vincular més a les entitats 

allotjades de fontana i de fer un acompanyament més conscient a les entitats que hi participin. 

 

Indicadors Gràcia Zona 0 

● Nombre de reunions realitzades per a l'organització del projecte: 14 

● Nombre de col·lectius participants en l'organització de l'activitat: 18 

● Nombre de persones organitzadores el dia de l'activitat: 26 

●  Nombre de persones assistents a l'activitat: 140 

 

3.4.4. Jocs de taula 

Descripció:  

Ús dels jocs de taula de l'espai de trobada, juntament amb una dinamització i l'organització 

d'activitats per a donar-los a conèixer. 

Objectius:  

• Fomentar la utilització dels jocs de taula que té l'equipament.  
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• Dinamitzar trobades i espais d'intercanvi de jocs de taula. 

Execució:  

• Programació de partides dels jocs de taula a l'espai de trobada (Fontana fridays). 

• Foment l'ús espontani dels jocs de taula. 

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

entorn aquesta temàtica. 

Durant aquest any hem prioritzat els tornejos de videojocs i d'oci esportiu cap a adolescents 

en les activitats de dinamització de l'espai de trobada, ateses les demandes i interessos del 

jovent vinculat a aquest espai. Tot i això, també s'ha potenciat l'ús dels jocs de taula 

actualitzant-los i posant-los a un espai visible, així com oferint-los al jovent que venia a 

demanar informació dels recursos que tenim a l'espai de trobada. 

A més d'això, hem impulsat ludoteques i tornejos de jocs de taula amb el club de rol 

d'Stronghold a través de les diferents edicions del Fontana by Night. Finalment, per tancar 

l'any, hem començat a establir vincle amb un grup de joc de rol per tal que duguin a terme a 

l'espai les seves partides de joc de rol. 

 

3.4.5. Videojocs 

Descripció:  

Ús de la Wii i la PS4 a l'espai de trobada, juntament amb una dinamització i l'organització de 

tornejos de jocs d'aquestes 2 consoles o d'altres jocs de mòbil. 

 

Indicadors Jocs de taula 

● Nombre d'usos dels jocs de taula: 176 

● Nombre d'usuaris/es de jocs de taula: 293 

● Nombre de tornejos programats: 2 

● Nombre de participants: 96 

● Nombre d'entitats i activitats acollides relacionades amb els jocs de taula: 2 
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Objectius:  

• Fomentar la utilització d'aquest recurs entre les persones joves d'una forma saludable 

i respectuosa.  

• Dinamitzar trobades i campionats de jocs de la Wii, PS4 i altres jocs de mòbil. 

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

públic i no siguin de caràcter violent. 

Execució:  

• Creació d'una lliga regular de FIFA. 

• Utilització d'altres jocs de la consola en el marc dels Dijous Zone. 

• Programació de trobades i campionats de jocs de la Wii, PS4 i altres jocs de mòbil. 

Al llarg del primer semestre hem programat dos tornejos de videojocs. Tots dos han tingut 

molta participació jove de perfils molt similars. El primer dels tornejos, del videojoc FIFA 2021 

de PS4 ha estat encabit dintre de la línia d'oci esportiu.  

El segon ha estat un torneig de Clash Royale a través del mòbil, el qual ha comptat amb molt 

bona rebuda per part de joves més petits que començaven a fer ús de l'espai de trobada. 

Aquests tornejos han servit per reforçar el treball de vinculació del jovent a l'espai, per 

estimular la participació activa i cura i manteniment de l'espai i material i finalment per 

treballar la cooperació i l'horitzontalitat entre els grups de joves. 

Així i tot, no hem de perdre de vista l'objectiu de diversificar el perfil de joves que hi participen 

en aquestes activitats i fan ús continu de l'espai de trobada, ja que aquest continua sent un 

espai bastant masculinitzat i en el qual costa que els diferents grups de joves interactuïn i es 

relacionin entre si participant conjuntament en les activitats. 

Durant el segon semestre, l'ús dels videojocs ha anat en augment, hi ha hagut gent jugant cada 

dia. La problemàtica en la qual ens hem trobat ha sigut sent la mateixa: un perfil molt concret 

jugant sempre al mateix joc de futbol. És per aquest motiu que ens hem replantejat l'ús de les 

consoles aquest final d'any. Hem creat un calendari setmanal d'ús on limitem el joc de 

videoconsoles a tres dies per setmana, tot alternant el tipus de videojoc (Wii i Play) per atraure 

a perfils diferents. 
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Indicadors Videojocs 

● Nombre d'usos dels videojocs 1.137 

● Nombre d'usuaris/es de videojocs: 915 

● Nombre de lligues FIFA programades: 2 

● Nombre de participants: 45 

● Nombre de trobades d'altres jocs mòbils programats: 1 

 

Descripció:  

Programació trimestral de tallers adreçats a les persones joves de 12 a 29 anys que siguin del 

seu interès, de temàtica variada i accessibles econòmicament. 

Objectius:  

• Donar resposta a les demandes i inquietuds de les persones joves, tot oferint una oferta 

variada d'activitats formatives que afavoreixin l'ús del temps lliure amb creativitat. 

• Afavorir la relació entre les persones participants i implicar-les en el funcionament 

dels tallers. 

• Ser un recurs d'intercanvi de projectes amb entitats a canvi d'altres prestacions o 

serveis que aquestes realitzin a l'equipament. 

• Assegurar els recursos i infraestructures necessàries per a realitzar els tallers amb 

bona qualitat. 

• Realitzar un seguiment d'avaluació tant de les persones que imparteixen els tallers 

com dels coneixements o habilitats que s'obtenen. 

• Vincular les persones participants en els tallers en altres projectes de l'equipament. 

Execució:  

• Programació de tallers trimestrals i en períodes de vacances per a joves de 12 a 29 anys 

• A l'hora de buscar la persona que realitzarà el taller es prioritzarà, en la mesura del 

possible, que siguin persones que formen part d'entitats o col·lectius. 
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• Els horaris dels tallers s'adaptaran en funció a la població a qui vagi adreçat, els de 

joves de 12 a 17 anys es faran a primera hora de la tarda i per joves de 18 a 29 anys cap 

al vespre. 

• Si les mesures per a la contenció de la COVID-19 ho permeten, es duran a terme 

mostres de tallers per a donar a conèixer el treball que s'ha dut a terme, potenciar la 

relació i coneixença entre els participants dels diferents tallers, generar un sentiment 

de pertinença envers l'equipament i fent d'aparador per a possibles nous usuaris i 

usuàries. 

• Realització de passa tallers mensuals per a donar conèixer projectes de l'equipament i 

identificar propostes i necessitats de les persones participants dels tallers, si els tallers 

es duen a terme de manera presencial. 

La programació de tallers a l'Espai Jove La Fontana es divideix en quatre períodes: tallers 

d'hivern, de primavera, d'estiu i de tardor. Els d'estiu són de format intensiu i només destinats 

a joves de 12 a 17 anys, mentre que els altres són tallers trimestrals i es programen en tres 

franges d'edat: 12 a 17 anys, 18 a 29 i 12 a 29. Els tallers destinats a joves de 18 a 29 anys es 

programen en horari de vespres i els de 12 a 17 anys en horari de tarda, ja que això permet una 

millor conciliació familiar. 

A la programació de tallers d'hivern es van programar tretze tallers dels quals només quatre 

varen tirar endavant. Pel que fa a la franja de 12 a 17 anys: Guitarra II; per a la franja de 18 a 

29: Guitarra joves i ioga. Finalment, per a la franja que inclou a totes les joves (de 12 a 29 anys) 

s’ha realitzat el taller de K-pop. Així doncs, malgrat que l’oferta de tallers era àmplia i diversa, 

les inscripcions varen ser molt fluixes, ja que a la majoria de tallers programats hi havia entre 

dues i tres persones inscrites.  

Pel que fa als tallers de primavera, es va reduir l’oferta per canvis a la plaça de dinamització 

de tallers, que va haver d’assumir la persona coordinadora de l’equipament. Així doncs, es van 

programar sis tallers, dels quals es van realitzar quatre. Pel que fa a la franja de 12 a 17 anys: 

Guitarra II, al qual es va passar a la persona inscrita al taller de Guitarra I que no va tenir 

suficients inscripcions; per a la franja de 18 a 29: Guitarra Joves i Ioga. En últim lloc, per a la 

franja que inclou a totes les joves (de 12 a 29 anys) s’ha realitzat el taller de K-pop. Aquest 

últim taller, tot i que les inscripcions van baixar, com ha passat de manera general, ha tingut 
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molt bon encaix amb els interessos de les adolescents, sent el taller amb el major nombre 

d’inscripcions.  

Per l'estiu es van programar quatre tallers de format intensiu de cinc dies consecutius cada 

taller, en horari de matins i destinats a públic jove de 12 a 17 anys, per tal de donar resposta a 

les necessitats d’oci i temps lliure de les adolescents durant les vacances. D’aquests quatre es 

van programar dos amb dues entitats: Luciérnagas Arte y Acción y Encircant el Barri. 

Finalment, cap d’aquests tallers va tenir suficients inscripcions i es van realitzar dos: K-Pop i 

maquillatge, que van tenir bona rebuda quant a inscripcions. El taller de maquillatge va ser 

impartit per una jove que habitualment fa ús de l'espai de trobada i vinculada al grup de joves 

que normalment està a la plaça Santa Rosa, ja que ella és estudiant d'estètica i es va tractar de 

vincular-la més a l'equipament a través de la proposta d'impartir el taller.  

Durant el primer semestre de l'any no es va realitzar cap mostra de tallers perquè es va valorar 

dins de l'equip que teníem poques joves vinculades als tallers i que, per donar-li un 

enfocament més juvenil, canviàvem el format cap a una festa de fi de curs a la qual es va 

convidar a les adolescents vinculades al servei Aquí T'Escoltem i a les joves que fan ús diari 

de la plaça. 

Pel que fa als tallers de tardor es va tractar d’oferir un ampli ventall de tallers per tal d’arribar 

a més jovent del districte, tant per les temàtiques com pels horaris, que es van ampliar a 

matins, a més de les tardes. Pel que fa al públic de 12 a 17 anys, es van programar els tallers de 

guitarra, twerk, manga i rap, dels quals només els dos primers van tenir suficients inscripcions. 

Respecte a la franja de 18 a 29 anys, es van organitzar els tallers a les tardes de guitarra joves, 

guitarra rumba i flamenc, tècnica vocal, ioga, teatre-cabaret i cosmètica natural, dels quals 

només aquest últim no va realitzar-se. Pel que fa als tallers de matins, la programació constava 

de ioga, creativitat i autoconeixement, fotografia social i tècniques graficoplàstiques, però cap 

d’ells va arribar al mínim d’inscripcions. Per la franja de 12 a 29 anys, es va mantenir el taller 

de k-pop, al qual es van inscriure moltes persones, sent un taller ja fix a l’equipament. També 

cal destacar que el taller d’iniciació a la guitarra, en principi disgregat en dues edats (menors 

i majors de 18), es va realitzar de manera conjunta ja que, si no es feia així, no arribaven al 

mínim d’inscripcions necessàries.  

En aquest trimestre de tardor, s’han programat dos tallers amb entitats, el de cosmètica natural 

amb Zero Waste Barcelona, amb qui ja s’havia treballat prèviament, i el de teatre-cabaret amb 
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Cúrcuma Cooperativa, que va ser l’únic dels dos que va tenir un mínim d’inscripcions. Aquest 

taller va acabar amb una mostra final, on es va exposar l’obra teatral que s’havia creat al llarg 

del trimestre.  

De manera general, es percep una baixada forta de les inscripcions que es manté des de l’esclat 

de la pandèmia de la COVID-19, tot i que es tracta d’oferir cada trimestre tallers de diversa 

índole, tan lúdics, com socioeducatius. Després dels tres primers trimestres, on s’havien 

realitzat pocs tallers per la falta d’inscripcions, a la tardor es va decidir baixar el mínim 

d’inscripcions per tal de no aturar l’activitat i visibilitzar nous tallers, més enllà dels més fixos 

de l’equipament, com poden ser k-pop, ioga o guitarra. Finalment, cal destacar que durant el 

trimestre de tardor es van fer dos passa tallers per tal de fer difusió de la programació tant de 

l’equipament, com dels tallers del següent trimestre. Aquest fet ha permès que la 

dinamitzadora s’apropi més a les persones inscrites als tallers i es generi un vincle de més 

confiança on poder rebre feedback dels tallers, així com poder fer difusió de la programació 

de l’equipament. 
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Indicadors Tallers 

Nombre de tallers programats per grup d'edat i tipologia per trimestre. 

● Hivern  

○ De 12 a 17 anys: 3 

○ De 18 a 29 anys: 7 

○ De 12 a 29 anys : 1 

● Primavera  

○ De 12 a 17 anys: 2 

○ De 18 a 29 anys: 3 

○ De 12 a 29 anys : 1 

● Estiu 

○ De 12 a 17 anys : 4 

● Tardor  

○ De 12 a 17 anys: 4 

○ De 18 a 29 anys: 10 

○ De 12 a 29 anys : 1 

 

Nombre de tallers realitzats per trimestre segons tipologia i grup d'edat. 

● Hivern  

○ De 12 a 17 anys: 1 

○ De 18 a 29 anys: 2 

○ De 12 a 29 anys: 1 

● Primavera  
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○ De 12 a 17 anys: 1 

○ De 18 a 29 anys: 2 

○ De 12 a 29 anys: 1 

● Estiu 

○ De 12 a 17 anys: 2 

● Tardor  

○ De 12 a 17 anys: 1 

○ De 18 a 29 anys: 5 

○ De 12 a 29 anys: 1 

 

● Nombre de tallers organitzats per trimestre per part d'entitats.  

● Hivern  

○ De 12 a 17 anys: 0 

○ De 18 a 29 anys: 0 

○ De 12 a 29 anys:  

● Primavera  

○ De 12 a 17 anys: 0  

○ De 18 a 29 anys: 0 

○ De 12 a 29 anys: 0 

● Estiu 

○ De 12 a 17 anys: 2 

● Tardor  

○ De 12 a 17 anys: 0 

○ De 18 a 29 anys: 3 

○ De 12 a 29 anys: 0 

 

● Nombre de tallers realitzats per trimestre per part d'entitats. 

● Hivern  

○ De 12 a 17 anys: 0 

○ De 18 a 29 anys: 0 

○ De 12 a 29 anys: 0 

● Primavera  
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Descripció:  

Projecte transversal que pretén treballar des d'una perspectiva crítica i transformadora dates 

del calendari mundial així com visibilitzar aquelles temàtiques i dates d'especial interès juvenil 

i social. 

Objectius:  

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

aquelles que considerem importants a visibilitzar des d'una perspectiva crítica. 

• Treballar sota el model de cicle quant a programació del Calendari singular. 

• Fomentar la participació d’entitats i col·lectius en el desenvolupament del projecte. 

Execució:  

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

perspectiva crítica. 

○ De 12 a 17 anys: 0 

○ De 18 a 29 anys: 0 

○ De 12 a 29 anys: 0 

● Estiu 

○ De 12 a 17 anys: 0 

● Tardor  

○ De 12 a 17 anys: 0 

○ De 18 a 29 anys: 1 

○ De 12 a 29 anys: 0 

 

● Nombre de mostres de tallers organitzades: 1 

● Nombre de participants en les mostres de tallers organitzades: 52 

● Nombre de passa tallers realitzats: 2 
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• Difusió en format de cicle de totes aquelles activitats que guardin relació amb la 

temàtica de tots els serveis ubicats a l’equipament. 

• Foment de la participació d'entitats i col·lectius en el projecte, convidant-les a 

desenvolupar conjuntament el projecte. 

• Realització d’un mural mensual a l’entrada de l’equipament amb informació rellevant 

de la temàtica.  

• Posar d'especial èmfasi en el treball de projectes que tinguin relació amb els eixos de 

treball del CJB. 

• Al llarg de l'any es treballaran les següents dates: 

o gener: educació en el lleure 

o febrer: justícia social 

o març: feminismes 8M 

o abril: dia mundial de la creativitat i innovació 

o maig: LGTBI+ dia mundial contra la discriminació per orientació sexual i 

identitat de gènere 

o juny: sostenibilitat i medi ambient 

o juliol: Associacionisme juvenil 

o setembre:  

o octubre: salut mental 

o novembre: dia internacional contra les violències masclistes 

o desembre: solidaritat i drets humans 

Aquesta línia del projecte no s'ha pogut dur a terme durant el primer semestre de l'any com 

a conseqüència dels canvis i baixes laborals de les treballadores de l'equip de l'Espai Jove La 

Fontana. 

Durant l'últim trimestre de l'any s'han pogut realitzar diferents activitats relacionades amb el 

calendari singular, totes elles han estat exposicions. El mes d'octubre tenia com a temàtica la 

salut mental i tot i que no es va realitzar cap activitat relacionada es va poder establir el 

contacte amb l'Anton Coimbra i el Projecte Alma, que tenen com a objectiu la integració i 

socialització de joves que estan ingressats a l'hospital Sant Joan de Déu per salut mental a 

partir del teatre. Arrel de les converses amb ells, el Projecte Alma passarà a formar part de 

l'Espai Jove des del Programa d'Arts Escèniques. 
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El mes de novembre es van realitzar dues exposicions sobre la visibilització de la violència 

que pateixen les dones i el col·lectiu LGTBIQ+. Exposicions de Sida Studi i d’Hèlia Dones. Les 

dues exposicions van ser muntades pel dinamitzador de l'Espai Jove ja que eren exposicions 

itinerants sense persones gestores in situ.  

El mes de desembre tenia com a línia de treball els Drets Humans. Durant aquest mes de 

desembre s'han realitzat dues exposicions fotogràfiques amb les persones refugiades com a 

temàtica principal. En aquest cas si que es van realitzar dues activitats d'inauguració de les 

exposicions, ambdues amb èxit ja que van assistir 200 persones en total i una d'elles va 

aconseguir arribar a difondre's per TV3 i Catalunya Ràdio. 

 

Indicadors Calendari Singular 

● Nombre d'activitats programades: 4 

● Nombre d'activitats programades amb altres serveis de l'equipament: 0 

● Entitats i altres associacions organitzadors d'activitats: 4 

● Nombre de participants de les activitats programades: 225 
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4. TREBALL 
TERRITORIAL 

 

Descripció:  

Servei de lloguer i cessió de l'auditori Ovidi Montllor perquè els centres escolars del Districte 

de Gràcia puguin realitzar les activitats que requereixin un espai de grans dimensions 

sonoritzat.  

Objectius:  

• Acompanyar als centres educatius en el desenvolupament de les seves activitats a 

l'equipament. 

• Ser un espai de referència per als centres educatius. 

Execució:  

• Gestió de les demandes d'espais dels centres educatius del Districte de Gràcia. 

• Acompanyament durant el dia de l'activitat.  

• Atenció a les joves estudiants i explicació del nostre projecte durant l'estada a 

l'equipament. 

Aquest any les activitats dels centres educatius a l'equipament s'han pogut dividir en dues 

categories clarament diferenciades. Per una banda, els usos de l'institut Vila de Gràcia, i, per 

altra banda, l'acollida d'espectacles escolars a l'Auditori.  

Pel que fa als usos de l'Institut Vila de Gràcia, des del mes de gener fins al juny han utilitzat 

la sala d'actes i l'auditori de l'equipament per fer-hi algunes de les classes del batxillerat 

escènic, dins el programa Ampliació d'espais als barris per a Instituts.  

En referència als espectacles escolars, aquest any hem acollit 14 espectacles de 8 centres 

escolars diferents, concentrats en algunes dates determinades com Sant Jordi, final de curs i 
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festivitats de Nadal. Els centres que hem acollit són l'escola Gravi, Pau Casals, El Nou Patufet, 

Patronat Domènech, El Turó del Cargol, Reina Elisenda Virolai, l'IPSI i l'institut Vila de Gràcia.  

Indicadors Centres educatius 

● Nombre de cessions i lloguer d’espais a centres educatius: 153 

● Nombre de participants a les activitats de centres escolars: 7.140 

 

 

Descripció:  

Jornades dels serveis de joventut del Districte de Gràcia per a donar a conèixer a l'alumnat i 

professorat dels centres educatius de secundària del Districte els diferents serveis de joventut 

del territori. 

Objectius:  

• Donar a conèixer als equips docents del Districte de Gràcia i al seu alumnat els serveis 

de joventut que hi ha en el territori i les seves funcions i recursos.  

Execució:  

• Participació activa de l'organització i realització de les jornades. 

• Coordinació amb els serveis de joventut del districte. 

Les jornades amb centres educatius de secundària d'aquest setembre s'han organitzat seguint 

l'estructura de l'any passat: S'ha convidat als principals referents d'alumnat i professorat dels 

instituts públics i concertats del Districte. Delegats de classe i representants del consell escolar 

acompanyats d'alguns/es docents, han vingut a Fontana durant tot un matí a conèixer 

l'equipament i gaudir de tastets d'activitats a càrrec dels serveis de joventut de Gràcia. 

En començar, s'ha reunit a tot el públic assistent a la Sala d'Actes per realitzar l'acte de 

benvinguda i fer la presentació de cada servei juvenil participant a través d'un vídeo explicatiu. 

Posteriorment, s'ha iniciat el tastet d'activitats mitjançant una gimcana preparada a les 

diferents sales de la Fontana on cada dinamitzadora/educadora ha organitzat una prova 
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representativa del seu servei. L'objectiu ha estat que cada grup passés com a mínim per una 

activitat de cada bloc de serveis: PIJ o JIP, ATE, APC's (zona sud o nord) i un Equipament Juvenil 

(EJ La Fontana, EJ La Sedeta, CJ del Coll). 

Hem intentat que fessin un circuit d'activitats o un altre en funció de la proximitat del seu 

centre educatiu a cada un dels recursos. Al mig de la jornada hem fet un descans amb 

esmorzar, per després acabar la gimcana temàtica muntant un trencaclosques d'un mapa de 

serveis de joventut del Districte i resolent les preguntes generals de la prova final sobre els 

recursos juvenils que poden trobar a Gràcia. 

Tots els professionals participants hem valorat molt positivament la jornada i la participació 

activa del jovent, encara que, en un primer moment, ha costat bastant el contacte i compromís 

dels instituts. Esperem que aquesta informació i el que ha après i conegut el jovent participant, 

es traslladi a la resta dels grups-classes i a la majoria del professorat de secundària, per tal 

que la jornada sigui veritablement profitosa i enriquidora per a tothom. 
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Descripció:  

Acció de treball entre els diferents agents del territori per a la creació de projectes conjunts, 

compartir experiències i/o solucionar problemàtiques existents.  

Objectius:  

• Participar activament en xarxes de treball en el territori. 

• Generar espais on compartir experiències i/o solucionar problemàtiques existents. 

• Generar projectes conjunts amb equipaments, serveis o col·lectius del territori. 

Execució:  

• 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 la Taula d'abordatge de les violències masclistes al Districte de Gràcia. 

• Participació de la Xarxa d'Espais Joves de Barcelona: 

• Participació en altres taules i grups de treball que es puguin crear al llarg de l'any 

d'interès de l'equipament. 

Durant aquest any l'equipament ha continuat participant en diferents espais de coordinació 

entre serveis i entitats del districte. Aquestes trobades tenen com a objectiu compartir 

projectes, problemàtiques o programar conjuntament projectes amb mirada comunitària. A 

continuació fem un petit recull de les taules en les quals s'ha participat: 

Indicadors Jornades amb centres educatius de secundària del districte 

● Nombre de reunions realitzades per a l'organització de les jornades: 4 

● Nombre de professorat assistent a les jornades: 2 

● Nombre d'alumnat assistent a les jornades: 22 

● Nombre d'agents participants en les jornades: 7 

● Nombre d'activitats organitzades dins les jornades: 6 
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• Cinc reunions de coordinació de la Taula de serveis de joventut del districte de Gràcia, 

per coordinar i informar de projectes entre el Punt JIP, els Educadors A Peu de Carrer 

(APC) tant nord com sud, el Punt infoJOVE de Gràcia, el Casal de Joves del Coll, l'Espai 

Jove La Sedeta, l'Aquí t'escoltem, la tècnica de joventut del districte i l'Espai Jove La 

Fontana. Entre elles, també n'hem fet per treballar exclusivament el GZ0 o les 

Jornades d'Instituts del districte de Gràcia. 

• Nou reunions de coordinació de la Taula d'equipaments de cultura del districte de 

Gràcia, per coordinar i informar sobre les activitats que organitzen els diferents 

equipaments i impulsar espais de treball i projectes conjunts. 

• Sis reunions de la Taula d'abordatge de les violències masclistes al districte de Gràcia. 

També hem participat d'altres espais i taules al districte de Gràcia com és la taula de 

Salut comunitària. 

• 11 reunions de la Xarxa d'Espais Joves que coliderem amb el departament de Joventut 

de Barcelona. La fontana formem part del grup motor/comissió que impulsa tota la 

xarxa i prepara els monogràfics i planifica el curs. 

• Resumidament, hem continuat connectades per les diferents vies entre els serveis i 

entitats, sempre apostant per tenir una relació estreta de la realitat dels serveis, 

equipaments del Districte per poder apostar pel treball comunitari. 

Indicadors Xarxes territorials 

● Nombre de trobades en les quals s'ha participat per tipologia de taula de treball: 65  

● Projectes conjunts sorgits d'aquestes taules de treball: 4 

 

 

Descripció:  

Plaça pública ubicada darrere de l'equipament, que esdevé una porta d'entrada de l'equipament 

i un espai més on desenvolupar l'acció socioeducativa que realitza La Fontana. 

Objectius:  

• Treballar per què la plaça esdevingui un espai de convivència on tots els col·lectius 

potencialment usuaris en puguin fer ús. 
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• Treballar conjuntament amb els diferents agents que tenen relació amb la plaça per 

millorar-ne els usos. 

• Treballar amb les persones joves que fan ús de la plaça per tal de vincular-los amb els 

projectes i serveis de l'equipament i així, donar resposta a les seves necessitats. 

Execució:  

• 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. 

• Desenvolupament del projecte La plaça com a galeria d'art. 

• Participació en el projecte Transformació de patis. 

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

• Treball amb les persones joves que fan ús de la plaça per tal de vincular-los amb els 

projectes i serveis de l'equipament i així, donar resposta a les seves necessitats. 

En general, la situació a la plaça ha millorat, ja que s'ha fet un treball continu per oferir un 

espai més còmode i dinàmic per part de l'equip de dinamització coordinat amb altres agents i 

serveis del territori i amb Districte. Tot i això, encara queda molta feina perquè la plaça 

esdevingui un espai segur de debò i inclusiu per a tothom. En aquest sentit, està pendent 

realitzar una remodelació estructural de l'espai amb perspectiva interseccional i comunitària. 

La part sociocomunitària d'aquest lloc s'està treballant des de l'abril amb Gestió de Conflictes, 

recurs activat pel Districte després de la complicada situació que vam tenir a principis de curs 

2021-2022 amb el grup de joves que hi ve cada dia i amb les persones en situació de carrer 

que hi pernoctaven.  

Pel que fa al primer semestre, a partir de l'abril i amb la millora progressiva del context, s'han 

fet moltes activitats a la plaça de tota mena: Actes de diferents entitats, tornejos d'oci esportiu, 

tallers, activitats dels divendres, festa final de curs, cicle de cantautores, Fontana by Night, 

etc. Inclús, s'ha comprat i recuperat material pensat per oferir un oci diferent al carrer (xarxa 

de vòlei, slackline, etc.). A més a més, a partir de juny s'ha posat en marxa "La Rosi" un projecte 

compartit amb el CJB on es proporciona un espai obert (la porxada de l'equipament) i material 

(taules i cadires) perquè les entitats puguin fer reunions i assemblees de manera més natural 

i improvisada i sense la necessitat de reservar una sala a la Fontana. 
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Durant el segon semestre, la situació ha estat semblant: s'ha continuat treballant conjuntament 

amb Gestió de Conflictes i APCs. Ens hem seguit reunint amb els principals referents dels 

recursos amb la finalitat d'assolir l'objectiu que la plaça sigui un espai comunitari on poder 

oferir un oci juvenil alternatiu al carrer i trencar amb dinàmiques de consum i venda 

d'estupefaents i alcohol, brutícia i mal ús de l'espai i el mobiliari de la plaça, així com usos 

privatius de l'espai públic. Durant els mesos de juliol fins al desembre, s'han continuat oferint 

activitats socioculturals i de lleure fora de l'equipament, fomentant la participació del jovent 

que està allà cada tarda i del veïnat del barri, per tal de reforçar el vincle amb l'Espai Jove. 

S'han realitzat un seguit d'activitats audiovisuals, d'oci esportiu, concerts i fires i espectacles 

artístics a l'espai públic. A més, s'ha fet una compra de material esportiu perquè el jovent el 

faci servir de manera acompanyada i autònoma fora de l'equipament, com canastres o 

miniporteries de futbol. Valorem molt positivament l'impacte sociocomunitari d'aquests cicles 

d'activitats a la plaça i la intervenció diària dels professionals de joventut.  

Creiem que hem de continuar treballant totes plegades en aquesta línia per aconseguir canvis 

a llarg termini. En aquest sentit, encara està pendent la remodelació estructural de l'espai físic 

de la plaça conjuntament amb Districte, la qual creiem necessària per impulsar la 

transformació integral de la zona. Com a novetat, volem fer menció a la implicació conjunta 

de la xarxa d'equipaments juvenils, des de la qual s'han dut a terme diverses plenàries 

temàtiques, una de les quals ha estat relacionada amb la dinamització i els conflictes que es 

donen als espais públics pròxims als equipaments juvenils. Dintre d'aquesta jornada hem pogut 

compartir experiències i bones praxis de les intervencions professionals de cada espai jove i 

dels educadors de carrer del Districte de Ciutat Vella. 
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Indicadors La plaça com a espai de convivència 

● Nombre total d'activitats i accions dins el Programa La plaça com a espai de 

convivència: 18 

● Nombre total de persones participants en les activitats del Programa La plaça com 

a espai de convivència: 581 

● Nombre de vinculacions fetes dels joves de la plaça amb els projectes i serveis de 

l'equipament: 35 

 

4.4.1. La plaça com a galeria d’art 

Descripció:  

Projecte per a la modificació de l'aparença de la plaça del carrer Sta. Rosa, que vol donar espais 

a diferents iniciatives d'art urbà impulsades per joves. 

Objectius:  

• Treballar perquè la plaça esdevingui un espai de convivència. 

• Oferir l'espai de la plaça perquè els i les joves duguin a terme intervencions d'art urbà. 

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

millorar-ne l'aparença. 

• Fer de la plaça un espai de mostra de la creació en l'àmbit de l'art urbà de les persones 

joves, en especial les dones. 

Execució:  

• Realització d'una convocatòria especifica per la creació d'un mural a la plaça. 

• Programació mensual d'activitats relacionades amb l'art i la creació artística. 

• Programació d'un acte en relació a l'art urbà facilitant la participació d'altres col·lectius 

i de l'Escola Bressol. 

• Facilitació perquè altres agents del territori puguin participar del procés de 

transformació de la plaça. 
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La plaça com a Galeria d'art és una de les iniciatives que treballa l'equipament per tal de 

transformar la plaça amb l'objectiu de millorar la convivència entre les joves amb la resta 

d'usuaris d'aquest espai. 

S'ha treballat en la convocatòria per renovar el mural de la plaça, realitzat el desembre del 

2022 pel col·lectiu Puro Amor. 

Al març, coincidint amb la temàtica del calendari singular, hem treballat amb la Sofía 

Bianchiun en la realització d'un mural en clau feminista. Aquesta convocatòria té com a 

objectiu renovar el mural tres cops l'any (juliol, novembre i març), d'aquesta manera acollim 

al màxim nombre d'artistes urbans i del grafiti. 

Durant el mes de juliol  no s'ha pogut dur a terme a conseqüència dels canvis i baixes laborals 

de les treballadores de l'equip de l'Espai Jove La Fontana. . 

S'ha pogut realitzar el mural a finals del trimestre, realitzat per un dels participants del 

Mostr'Art, el Pep-Walls. 

S'està treballant per a que el mural en alguna de les tres pintades que es realitzarà durant el 

2023 es pinti per un dels joves que venen habitualment a la plaça i/o per un dels grups d'esplai 

que hi ha a l'Espai Jove. 

Finalment, s'ha dut a terme un procés per a renovar el mural de l'entrada de l'auditori, mural 

que té més de 10 anys i s'ha optat per pintar de nou. Ja s'ha decidit quina és l'artista que pintarà 

el mural només queda pintar-lo, fet que es farà durant el mes de gener. 
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Indicadors La plaça com a galeria d’art 

● Nombre de projectes d'art urbà realitzats a la plaça: 2 

● Nombre d'activitats realitzades per les joves participants del programa d'arts 

plàstiques relacionades amb l'street Art: 2 

● Nombre de participants en els projectes realitzats: 6 

● Nombre de col·laboracions entre diferents col·lectius participants dels projectes de 

la plaça: 1 

 

4.4.2. Transformació de patis 

Descripció:  

Projecte col·laboratiu a tres bandes entre Punt JIP Gràcia, els diferents instituts del Districte 

interessats i l'Espai Jove La fontana. Integrat dins el projecte de Transformació de patis amb 

l'objectiu d'acompanyar i fer suport en la rehabilitació i tranformació dels patis.  

Enfortir els vincles entre els i les joves de Gràcia i La Fontana tot afavorint el teixit comunitari. 

Objectius:  

• Detectar joves del Col·legi Sant Josep amb interessos artístics.  

• Vincular aquestes persones joves amb La Fontana i en concret amb el projecte de La 

plaça com a Galeria d'art.  

• Enfortir vincles entre La Fontana i els centres educatius del Districte de Gràcia. 

Execució:  

• Realització del projecte conjuntament amb Punt JIP de Gràcia. 

• Facilitació d'espais i processos creatius per desenvolupar el disseny del mural. 

• Foment de la participació dels i les joves en altres projectes i activitats vinculats a 

l'Espai Jove La Fontana, en concret, La plaça com a Galeria d'art. 

Aquesta línia de treball no s'ha pogut realitzar degut a les diferents baixes laborals, no només 

de la plaça de Dinamització d'Arts Visuals i Plàstiques sinó també del Punt JIP. Malgrat tot, 

s'està treballant per reprendre la línia de treball conjunt amb els instituts i que els seus 

alumnes puguin trobar a Fontana un espai on mostrar i exposar les seves obres. 



 
96 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

 

 

4.4.3. Activitats a la plaça 

Descripció:  

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

Objectius:  

• Treballar perquè la plaça esdevingui un espai de convivència on tots els col·lectius 

usuaris en puguin fer ús. 

• Fer de la plaça un espai més de la intervenció socioeducativa de l'equipament. 

Execució:  

• 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 (Jams, cinema a la 

fresca, etc.). 

Al llarg del primer semestre hem gaudit d'una situació més relaxada a la plaça, és a dir, un 

espai menys conflictiu on s'han pogut promoure altres usos i dinàmiques del territori. Així 

doncs, hem traslladat part de la programació interna (tallers, activitats, concerts, actes, etc.) i 

externa (entitats allotjades, col·lectius del barri, associacions juvenils, etc.) a l'aire lliure. 

L'objectiu ha estat donar visibilitat i ocupar l'espai públic amb esdeveniments diversos d'interès 

juvenil i veïnal aprofitant el bon temps i l'espai públic.  

Indicadors Transformació de patis 

● Nombre de reunions per a la realització i organització del projecte: 0 

● Nombre de participants en el projecte: 0 

● Nombre de sessions de disseny i creació del mural. Nombre d'assistents a les 

sessions de disseny i creació del mural: 0 

● Nombre de participants vinculats a La plaça com a Galeria d'Art: 0 
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Hem intentat fer un ús interdisciplinari i respectuós amb el territori que a més a més 

interpel·lés directament als i les joves que allà es troben cada tarda amb la finalitat de canviar 

la realitat rutinària d'aquest espai. 

De la mateixa manera que al primer semestre, durant el segon, hem dut a terme diversos 

tornejos d'oci esportiu, activitats del dijous/divendres zone i hem tractat d'adaptar la plaça per 

tal de convertir-la en un millor espai de socialització juvenil. 

Indicadors Activitats a la plaça 

● Nombre d’activitats programades: 14 

● Nombre de participants: 464 

● Nombre d’activitats organitzades conjuntament amb altres agents: 7 

 

4.4.4. Joves plaça 

Descripció:  

Acció de treball orientada a poder tenir un impacte cap als usos i relacions que tenen lloc en 

aquest espai, de tal manera que conjuntament amb altres agents del territori puguem 

esdevenir un espai de convivència i les dinàmiques de les joves tinguin més consciència de 

l'entorn. 

Objectius:  

• Informar a les persones joves de les dinàmiques il·legals i fraudulentes no poden tenir 

cabuda en aquest espai, així com les accions que no respecten a altres agents com pot 

ser l'Escola Bressol Sant Medir. 

• Convidar a la reflexió de les joves per a la pressa de consciència sobre l'ús de l'espai. 

• Fer-les partícips de l'ordre i el respecte de la plaça per tal de poder interactuar amb 

l'Espai Jove La Fontana d'una manera amistosa. 

• Apropar a les persones joves al Punt infoJOVE Gràcia, a participar en les activitats 

organitzades per l'equipament i poder acompanyar les seves inquietuds. 

• Marcar límits perquè la plaça esdevingui un espai lliure de violències. 

• Coordinar aquestes accions amb serveis socials, districte de gràcia i altres agents del 

territori si és necessari. 
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Execució:  

• Dedicació de temps a sortir a la plaça i apropar-nos a les persones joves. 

• Seguiment regular de les dinàmiques que estan tenint lloc i treballant espais de 

reunions per dirigir la nostra intervenció. 

• Comunicació de les actituds, dinàmiques i situacions que no es poden donar a la plaça. 

• Coordinació amb els educadors de carrer, el districte de Gràcia i altres agents del 

territori. 

• Calibrant com podem apropar-los a La Fontana i cedir futbolí, ping-pong i altres 

demandes sempre que aquestes joves estiguin fent un ús respectuós de l'espai. 

• Captació de demandes, inquietuds i vehiculant aquestes amb l'equipament. 

• Participació en la Taula de treball de la plaça del carrer Sta. Rosa. 

Com ja es comentava anteriorment, des que la situació de persones que pernoctaven a la plaça 

de la Fontana ha millorat, s'han pogut dur a terme més activitats fora de l'equipament. Això 

ha millorat el vincle i la pertinença a l'espai del grup de joves que es troba allà cada tarda. 

Podem dir que aquest grup ha crescut al llarg de l'any arribant a ser un gran grup d'entre 30 

i 40 joves, els i les quals normalment s'ajunten allà els caps de setmana. Entre setmana 

normalment sol haver-hi menys. 

La difícil gestió, sobretot els caps de setmana, del gran grup i la pèrdua del vincle en el moment 

de màxima inseguretat de la plaça a principis del curs 2021-2022, ha ocasionat que Districte 

activés el recurs de Gestió de Conflictes l'abril de 2022 sota demanda de les treballadores de 

Fontana. Des de llavors, hem treballat de manera coordinada amb els i les educadores del 

servei per poder fer un treball conjunt i coherent amb els i les joves de la plaça, apostant 

perquè es respecti a la gent que hi ve i es faci un bon ús de l'espai i el material. També estem 

intentant trencar amb dinàmiques de consum i tràfic d'estupefaents que es donen allà. 

A més, el fet d'intervenir de manera integral a l'espai contigu a l'equipament ha beneficiat que 

vinguin més grups de joves de diverses edats, gèneres i interessos a l'espai de trobada i que 

també facin ús de la plaça per utilitzar el material d'oci esportiu allà, trobar-se i xerrar o 

berenar.  
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Indicadors Joves plaça 

● Nombre de derivacions amb serveis socials: 8 

● Nombre de reunions de coordinació amb APCs: 12 

● Nombre de reunions amb agents del territori: 7 

● Nombre d'intervencions significatives amb joves: 1 

● Nombre de joves de la plaça que han participat en activitats de l’equipament o 

organitzades amb altres serveis: 159 

 

 
Descripció:  

Mostra de les activitats que es duen a terme a l'equipament durant les jornades de comerç al 

carrer de Gran de Gràcia o en altres activitats d'interès del districte. 

Objectius:  

• Participar de les activitats del comerç al carrer de Gran de Gràcia. 

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

• Donar a conèixer l'Espai Jove La Fontana al barri. 

Execució:  

• Organització d'un concert o col·lectiu artístic vinculat a l'equipament. 

• Facilitació d'informació de La Fontana i serveis de l'equipament. 

• Participació en altres activitats al carrer de Districte que puguin ser d'interès per 

l'equipament. 

Aquesta línia no s'ha dut a terme durant el 2022. Durant els primers sis mesos hem prioritzat 

donar-li vida a la plaça Santa Rosa, ja que és un espai lligat a Fontana i on hi ha molt jovent.  

S'ha de revisar aquest treball territorial i plantejar conjuntament la possibilitat de treure al 

carrer Gran de Gràcia projectes de Fontana que s'estiguin duent a terme i interessin que 

tinguin més visibilitat al barri. 
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Indicadors La Fontana surt al carrer 

● Nombre d'activitats al carrer en les que s'ha participat: 0 

● Nombre d'activitats organitzades per edició: 0 

● Nombre de participants per activitat i edició: 0 

 

 

Descripció:  

Proposta cultural organitzada pels equipaments de cultura del Districte de Gràcia i que té com 

a objectiu treballar l'humor des de diferents punts de vista, aglutinar les propostes culturals 

dels diferents equipaments de cultura de Gràcia i fomentar la coneixença dels diferents 

equipaments lluny del centralisme històric de la Vila de Gràcia. 

Objectius:  

• Potenciar el vincle i el treball en xarxa entre els equipaments culturals del Districte 

de Gràcia. 

• Donar suport en la creació artística juvenil en l'àmbit de l'humor. 

Execució:  

• Participació activa en la planificació, execució i avaluació del Gràcia Riu, Cicle d'humor 

als barris de Gràcia. 

• Programació de propostes artístiques juvenils en l'àmbit de l'humor. 

El Gràcia Riu s'ha dut a terme a l'octubre. Hem volgut continuar programant comunitàriament 

en clau humorística, utilitzant l'humor com a eina de cohesió, reivindicativa i de crida a la 

participació juvenil. Aquesta vegada, hem volgut apostar per entitats allotjades o que tinguin 

relació amb Fontana i amb el Districte de Gràcia per poder reforçar la idea d'intercanvis a 

l'equipament i teixir xarxa comunitària amb entitats juvenils. 
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Durant el setembre hem contactat amb la companyia Biombos, una nova entitat allotjada de 

La Fontana per tal que realitzessin ells l'espectacle. En un inici anàvem a fer l'espectacle a la 

plaça per donar visibilitat, però finalment, per necessitats tècniques l'hem dut a terme a 

l'auditori. 

L'espectacle, en clau d'humor, ha estat un gran èxit amb aproximadament unes 200 persones 

com a espectadores. El fet que la companyia de Biombos siguin joves del barri de Gràcia ha 

ajudat al fet que la major part del públic siguin joves de la Vila, un aspecte a valorar. 

 

 

Indicadors Gràcia Riu, cicle d’humor als barris de Gràcia 

● Nombre d'activitats programades a l'equipament: 1  

● Nombre de participants en les activitats: 200 

● Nombre d'activitats programades dins del cicle: 14 

● Nombre d'equipaments de cultura participants: 9 
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5. INFORMACIÓ I 
SUPORT 

 

Descripció:  

Servei d'atenció a la ciutadania que accedeix al centre per preguntar informació sobre les 

activitats que es duen a terme, serveis ubicats a l'equipament, cessió d'espais o sobre altres 

serveis i equipaments del Districte de Gràcia.  

Objectius:  

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

ofereix l'equipament.  

• Indicar com accedir a altres serveis d'interès per a les persones joves del Districte.  

• Orientar la ciutadania en la seva recerca d'informació especialitzada. 

Execució:  

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

l'equipament. 

• Oferta d'una atenció telefònica i per correu electrònic. 

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

tallers, 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. 

• Prestatgeria amb altres materials informatius varis amb díptics, programes de mà, 

pamflets i targetons de tota mena, procedents de diverses entitats públiques, culturals, 

artístiques i esportives ens fan arribar al centre i que disposem de forma ordenada a 

l'abast de tots els usuaris i usuàries de l'equipament. 
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• Prestatgeria amb publicacions en matèria cultural i altres tendències. 

Després de deixar enrere el 2021, un any amb moltes restriccions a causa de la pandèmia, 

aquest any 2022 s'ha pogut seguir un horari d'obertura de l'equipament constant durant tot 

l'any, sent aquest de 10h a 15h i de 17h a 21h de dilluns a divendres i de 10h a 14h i de 16h a 21h 

els dissabtes. També s’ha ampliat l’horari de tancament entre setmana fins a les 22h en aquells 

dies que hi ha hagut reserves d’espais associades a entitats allotjades a l’equipament. 

En l'àmbit informatiu, ha sigut un any on s'ha augmentat considerablement el nombre 

d'atencions realitzades respecte a l'any anterior, tant en persona com telefòniques o via correu 

electrònic. De fet, s'han superat els registres de l'any 2019, previ a la pandèmia de la COVID-

19, constatant així la recuperació d'afluència a l'Espai Jove després de les restriccions de la 

pandèmia i la consolidació de l'obertura de l'equipament en horari de matins entre setmana. 

Indicadors Servei d’atenció a la ciutadania 

● Nombre d'atencions en persona realitzades: 9480 

● Nombre d'atencions via correu electrònic realitzades: 9170 

● Nombre d'atencions telefòniques realitzades: 5495 

 

 

Descripció:  

Servei d’atenció, orientació i assessorament sobre aquells aspectes que interessen a les 

persones joves. En aquest, s’ofereix atenció a càrrec de professionals sobre temes com treball, 

educació i formació, mobilitat, turisme, salut, oci i lleure, cultura, habitatge, feminismes, 

LGBTI+, solidaritat i relacions internacionals, participació, salut, esport i sostenibilitat, entre 

d’altres. 

Objectius:  

• Acollir el servei a l'equipament. 

• Programar projectes i activitats conjuntes. 

• Coordinar, fer seguiment i derivar joves entre els serveis. 
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Execució:  

• Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte. 

• Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis ubicats 

a l'equipament. 

• Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei. 

• Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei. 

• Coordinació, seguiment i derivació de joves. 

El Punt d'Informació Juvenil de Gràcia continua sent un servei referent a l'equipament. Aquest 

any s'han consolidat les dues informadores del servei, fent que aquest hagi pogut engegar nous 

projectes i dotar de noves mirades al projecte integral del PIJ. 

El Punt infoJOVE de Gràcia (PIJ) ha pogut treballar amb normalitat tota la seva activitat, 

sobretot amb relació a l'atenció individualitzada, així com els assessoraments, totes elles 

presencials i també en format en línia i telefònic. Enguany el Punt InfoJOVE ha pogut 

desenvolupar i consolidar les línies de treball i la creació de nous projectes com ha estat el 

PartiPijes, o el cicle d'activitats sobre grassofòbia i TCA. 

D'altra banda, la relació amb l'equip de dinamització és una línia que seguim treballant per 

poder traçar projectes conjunts i en aquest sentit continuem valorant positiva aquesta relació. 

Un dels principals projectes que s'interrelacionen és el calendari singular i el PartiPijes. 

També hi ha projectes i taules on participem conjuntament com a serveis de joventut del 

districte, com pot ser la taula de serveis de Joventut, així com els projectes de les Jornades 

d'Instituts o bé el Gràcia Zona 0. Així, el Punt InfoJOVE continua sent un servei cabdal per 

l'equipament a l'hora del treball amb joves en les diferents línies i àrees que articulen, amb 

bona sintonia amb el propòsit de l'equipament.  
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Descripció:  

Servei per a joves de 12 a 20 anys, que proporciona eines i recursos per enfortir les habilitats 

personals i socials, i fomentar el creixement personal dels i les joves. 

Objectius:  

• Acollir el servei a l'equipament. 

• Programar projectes i activitats conjuntes. 

• Coordinar, fer seguiment i derivar de joves entre els serveis. 

Execució:  

• Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte. 

• Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis ubicats 

a l'equipament. 

• Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei. 

• Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei. 

• Coordinació, seguiment i derivació de joves. 

El treball conjunt amb l'equip de dinamització de l'Espai Jove La Fontana ha continuat sent una 

de les línies cabdals de coordinació amb aquest servei, que ja ha estat el setè any que es troba 

ubicat dins l'equipament. La figura de l'educadora del projecte ha anat prenent cada cop més 

importància dins l'equip de dinamització, fet que volem destacar com a molt positiu per 

Indicadors Punt InfoJOVE Gràcia 

● Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte: 63 

● Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis 

ubicats a l'equipament: 10 

● Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei: 22 

● Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei: 4 

● Coordinació, seguiment i derivació de joves: 5 
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configurar conjuntament programació i esdevenir un tàndem alhora del treball amb les joves 

en alguns projectes. 

Actualment, a causa de canvis en l'estructura del servei d'ATE, l'educadora ha de destinar part 

de la seva jornada a fer atencions individuals a les joves, i, per tant, la incidència en les 

activitats grupals i col·laboració amb l'equip de fontana s'ha vist reduït. De totes maneres, 

encara participa dels espais de coordinació. 

Cal destacar la programació conjunta del projecte EnSextimem i la remodelació d'aquest en el 

projecte K-popers com a línia de treball col·laboratiu, així com ho és el Calendari singular. La 

valoració del servei continua sent molt positiva per l'equipament.. 

Indicadors Aquí t’Escoltem 

● Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte: 270 

● Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis 

ubicats a l'equipament: 44 

● Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei: 2 

● Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei: 11 

● Coordinació, seguiment i derivació de joves: 3 

 

 

Descripció:  

Servei d'informació juvenil a centres d'educació secundària que atén les consultes dels i les 

joves o els deriva a altres recursos que els puguin ser d'utilitat. 

Objectius:  

• Acollir el servei a l'equipament. 

• Programar projectes i activitats conjuntes. 

• Coordinació, seguiment i derivació de joves. 

• Facilitar la comunicació i contacte amb aquells centres educatius que tenen la figura 

del JIP. 
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• Donar a conèixer a les persones joves dels instituts amb JIP La Fontana i els serveis 

que ofereix. 

Execució:  

• Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte. 

• Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis ubicats 

a l'equipament. 

• Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei. 

• Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei. 

• Coordinació per a l'execució d'accions de difusió de l'equipament i serveis que ofereix. 

El servei JIP és una peça molt rellevant per a l'Espai Jove en tant que és el principal agent que 

té contacte directe amb els instituts del territori, i amb les joves d'aquests. En aquest sentit, és 

important que la relació amb els espais joves de Gràcia sigui fluïda i bidireccional, a l'hora de 

compartir la informació, demandes i necessitats de les joves per poder generar noves propostes 

de projectes i activitats. A més, també s'encarrega de fer arribar i comunicar a les joves al pati 

la programació de l'Espai Jove La Fontana. 

Per a fer-ho, realitzem conjuntament una reunió de coordinació de serveis un cop al mes. 

També es coordina més sovint amb el Punt InfoJove de Gràcia. 

La valoració que en fem de la plaça és correcte, tot i que hem de treballar més el vincle i la 

relació amb l'actual JIP per a facilitar els processos i la comunicació. 

Indicadors Punt Jove Informa’t i Participa 

● Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte: 11 

● Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis 

ubicats a l'equipament: 5 

● Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei: 2 

● Coordinació per a l'execució d'accions de difusió de l'equipament i serveis que 

ofereix: 10 
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Descripció:  

Acció de treball destinada a donar a conèixer el funcionament de l'equipament, els projectes 

que s'hi desenvolupen i a la seva organització interna. 

Objectius:  

• Donar a conèixer el funcionament de l'equipament, el model de gestió i els serveis que 

en formen part a aquells col·lectius que tinguin relació amb l'àmbit de treball de 

l'equipament. 

Execució:  

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

l’equipament. 

• Participar en jornades i projectes per donar a conèixer l’equipament, el seu 

funcionament, projectes i organització. 

• Acollir les visites del projecte de Reagrupament familiar. 

• Repensar la gimcana de visita de l'equipament. 

Durant l'any 2022 l'equipament ha acollit 5 visites amb l'objectiu de donar resposta a diferents 

institucions que han demanat conèixer l'equipament, el seu funcionament i projectes que s'hi 

realitzen. 

En aquest sentit, tot i que la demanda ha minvat aquest any, es continua prioritzant aquelles 

que provenen d'estudis reglats relacionats amb el treball en joves, entitats i centres educatius 

del Districte de Gràcia i entitats o ajuntaments que volen crear un equipament juvenil en el 

seu territori. 

Enguany hem acollit algunes tècniques de joventut d'altres municipis i un parell de grups 

d'estudiants de CFGS d'Integració Social, així com un parell de visites de Reagrupament 

familiar. 
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Indicadors Visites i participació en jornades 

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

l’equipament: 2 

● Participar en jornades i projectes per donar a conèixer l’equipament, el seu 

funcionament, projectes i organització: 2 

● Acollir les visites del projecte de Reagrupament familiar: 2 
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6. SUPORT A 
L’OCUPACIÓ 
JUVENIL 

 

Descripció:  

Servei per a joves de 16 a 29 anys que proporciona formació i suport a la recerca de feina a 

aquelles persones inscrites a la Garantia juvenil. El servei ubicat a l'equipament està 

especialitzat en els programes Garantia d'Èxit BCN i Oportunitats professionals als Mercats i 

al Comerç de proximitat.   

Objectius:  

• Acollir el servei a l'equipament. 

• Programar projectes i activitats conjuntes. 

• Coordinació, seguiment i derivació de joves. 

Execució:  

• Facilitació dels espais necessaris al Servei per a la realització del seu projecte. 

• Participació del Servei en les reunions de coordinació amb els diferents serveis ubicats 

a l'equipament. 

• Coordinació amb la direcció de l'equipament pel funcionament del servei. 

• Programació de projectes i activitats conjuntes amb el servei. 

Aquest servei ubicat a l'equipament forma part de la cartera de serveis específics per a joves 

de Barcelona Activa i té com a objectiu proporcionar formació i suport a la recerca de feina a 

aquelles persones inscrites a la Garantia juvenil. 
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Enguany és el tercer que continuem acollint el projecte de Garantia Juvenil i el resultat ha 

estat molt positiu. Barcelona Activa disposa d'un despatx a la primera planta pel treball de les 

dues tècniques, que són les referents tècniques dels projectes Garantia d'Èxit BCN al districte 

de Gràcia i Oportunitats professionals als Mercats i al Comerç de proximitat a Barcelona. Dins 

l'equipament disposen del seu espai de treball i també fan ús d'altres sales puntualment per a 

fer tutories individualitzades i treball grupal. 

L'any passat es va consolidar la integració d'aquest servei a l'equipament, modificant l'horari 

d'obertura d'aquest, obrint cada matí. Això va suposar un avenç en tant que l'equipament pot 

donar una major resposta a les necessitats de les persones joves de Gràcia i Barcelona. 

Indicadors Joves Jo+ 

● Nombre de reunions de coordinació amb el servei dutes a terme: 89 

● Nombre d'activitats programades per part del servei a l'equipament: 1 

● Usos d'espais realitzats per part del servei a l'equipament: 1 

● Nombre d'activitats i projectes programats conjuntament: 0 

 

 

Descripció:  

Conjunt de serveis, informació i activitats que ofereix el Punt infoJOVE Gràcia de suport a 

l'ocupació juvenil: 

• Assessoria d'Orientació Laboral 

• Coaching laboral 

• Referent d'Ocupació juvenil 

• Barcelona Treball Joves 

• Suport al CV 

• Taulell d'ofertes laborals 

• Suport a la cerca de feina 

• Tramitació Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual 

 



 
112 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

Objectius:  

• Acollir projectes i serveis a l’equipament que donin suport a l’ocupació de les persones 

joves. 

• Facilitar la programació de xerrades, cicles i propostes que tinguin com a objectiu 

donar suport a les persones joves en el seu procés de cerca de feina. 

Execució:  

• Acollida de l'Assessoria d'Orientació Laboral. 

• Programació del Coaching laboral. 

• Acollida del servei Referent d'Ocupació juvenil. 

• Programació d'activitats del programa Barcelona Treball Joves. 

• Suport a la realització del currículum vitae. 

• Taulell d'ofertes laborals. 

• Tramitació Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual . 

• Cessió d’espais en horari de matí a projectes de suport a l’ocupació juvenil gratuïts i 

oberts a la població jove de Barcelona. 

El Punt infoJOVE de Gràcia segueix treballant en la línia de poder facilitar i acompanyar a les 

joves en matèries d'ocupació. Els primers mesos de l'any es van realitzar diverses assessories, 

coachings laborals, BTJ, i moltes atencions de suport al Currículum.  

També s'han fet moltes tramitacions de DNS. Segueix sent una necessitat de les joves poder 

tenir contactes i suport a l'hora de dissenyar una vida d'entrada al món laboral, així com 

disposar d'assessorament i orientació. 

A causa de les mesures per a la contenció de la COVID-19 van cancel·lar-se diferents activitats 

presencials com els coachings o els BTJ, però sí que es van mantenir les assessories en format 

virtual. A partir del juny amb la reobertura de l'equipament, s'han pogut mantenir les 

assessories individualitzades. 

Indicadors Serveis Punt InfoJOVE Gràcia de suport a l’ocupació juvenil 

● Programació del Coaching laboral: 75 

● Programació d'activitats del programa Barcelona Treball Joves: 4 

● Suport a la realització del currículum vitae: 62 
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● Taulell d'ofertes laborals: 25 

● Tramitació Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual: 88 
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7. ESPAI REFERENT 
 

Descripció:  

Accions de treball de l’equipament per tal d'esdevenir un espai conscient i promotor de bones 

pràctiques en matèria de sostenibilitat, tant en l'àmbit intern de les accions de les treballadores 

com pel que fa als usos de les persones usuàries, amb l’objectiu de donar visibilitat a la petjada 

ambiental de l'equipament i reduir-la. 

Objectius:  

• Reduir la petjada ecològica de l'equipament. 

• Fomentar bones pràctiques en matèria de sostenibilitat entre la població juvenil i les 

entitats usuàries de l'equipament. 

• Esdevenir un espai conscient i amb un consum responsable. 

• Pensar en clau de sostenibilitat les pràctiques i el dia a dia de l'equipament (tallers, 

activitats, programació, etc.). 

• Esdevenir un equipament referent en matèria de sostenibilitat. 

• Participar en campanyes per a la conscienciació entorn de la sostenibilitat. 

• Formar part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

• Aconseguir la certificació energètica de l'equipament per implementar mesures de 

millora en els consums de l'equipament. 

Execució:  

• Projecte Espai de trobada més sostenible. 

• Projecte Concerts més sostenibles. 

• Projecte Consums més sostenibles. 

• Participació en la Marató d’Emergència Climàtica. 

• Participació en la Verdinada. 

• Programació del projecte Renova la teva roba. 

• Projecte Robacoop. 
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• Treball conjunt entre els diferents servis ubicats a l'equipament a través de la Comissió 

sostenible. 

Aquest ha sigut un any d'anar reprenent a poc a poc algunes accions que havien quedat 

aturades arran del context pandèmic. En aquest sentit, a causa de la reflexió general de la 

comissió de sostenibilitat, es va decidir eliminar alguns projectes i línies que s'estaven quedant 

obsoletes i tenien poca coherència com a eixos de treball amb relació a les línies de cada servei. 

Durant el 2022, hem acollit un any més la marató energètica, hem participat de la Verdinada, 

projecte amb perspectiva de treball comunitari i hem dut a terme algunes accions internament 

per reduir la petjada ecològica de l'equipament. 

En aquesta direcció, la comissió ha reformulat i prendrà noves accions de cara als pròxims 

mesos per repensar quines actuacions es duran a terme en matèria de sostenibilitat.. 

Indicadors Equipament més sostenible 

● Nombre total d'activitats i accions realitzades dins el Programa Equipament més 

sostenible: 2 

● Nombre total de persones participants en les activitats del Programa Equipament 

més sostenible: 7 

● Nombre de reunions de treball de la Comissió sostenible de l'equipament: 0 

 

7.1.1. Consums més sostenibles 

Descripció:  

Implementació, revisió i seguiment dels consums de l'equipament, tot afavorint i potenciant 

aquelles mesures enfocades a reduir la petjada ambiental. 

 

Objectius:  

• Reduir l'ús de paper de l'equipament. 

• Reduir el consum d'aigua de l'equipament. 

• Reduir el consum de calefacció i aire fred de l'equipament. 

• Aprofitament òptim dels recursos de l'equipament. 
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• Reduir el consum de la llum de l'equipament. 

• Potenciar l'estalvi energètic i les bones pràctiques en matèria de sostenibilitat de 

l'equipament. 

Execució:  

• Creació i difusió de material gràfic per reduir la petjada ambiental de l'equipament 

(apaga la llum, temperatura de la calefacció, etc.). 

• Creació de campanyes internes per conscienciar a les treballadores (apaga la cafetera, 

calefaccions, tovallons, ampolles de vidre, etc.) 

• Adhesió a campanyes externes enfocades a la reducció del consum com per exemple 

la Marató Energètica o formar part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per 

la Sostenibilitat. 

• Revisió de les pràctiques dels diferents serveis per a reduir els possibles consums. 

• Treball en xarxa des de la comissió de sostenibilitat per realitzar totes aquestes 

mesures. 

Els consums a l'equipament estan en una bona dinàmica de decreixement. En àmbit del paper 

i impressions la premissa de la reutilització està molt present tant de paper reciclat a l'hora 

d'imprimir com de fer-nos llibretes amb paper sobrant, diverses accions de reaprofitament. 

Pel que fa a l'aigua, s'ha treballat sobretot amb perspectiva de sensibilització i comunicació 

amb adhesius per tots els lavabos. La calefacció per exemple, està en la mateixa línia, així com 

la incorporació de nous horaris d'ús d'aquest servei. La llum també entra en aquesta dinàmica 

de sensibilització de les treballadores i les usuàries mitjançant la comunicació i cartellera de 

l'equipament. En aquest sentit, s'ha aprofitat molt material de la Marató energètica. 

 

 

Indicadors Consums més sostenibles 

● Nombre de materials elaborats: 2 

● Nombre de campanyes impulsades: 1 

● Nombre de campanyes adherides: 1 
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7.1.2. Concerts més sostenibles 

Descripció:  

Vetllar per l'aplicació i desenvolupament del nou format de concerts més sostenibles, amb 

gots biodegradables i l'opció de una distribuïdora local. 

Objectius:  

• Reduir la petjada ambiental als Concerts Fontana. 

• Conscienciar dels consums responsables i fomentar un consum sostenible. 

• Potenciar l’economia local donant suport a distribuïdores de beguda petites de la ciutat 

Execució:  

• Obligació a totes aquelles entitats i col·lectius que realitzen concerts a La Fontana l'ús 

de gots biodegradables. 

• Reducció del nombre d'envasos de llauna utilitzats en els concerts. 

Durant el primer semestre de l'any hem programat tots els concerts amb barra amb gots 

biodegradables. Aquest 2022 amb la represa de la normalitat de cara als esdeveniments 

culturals i lúdics de la programació de l'equipament, hem tornat a valorar la possibilitat de 

canviar el funcionament dels actes a fontana. En aquesta línia estem estudiant quines propostes 

alternatives de distribuïdores podem treballar de tal manera que puguem reduir el nostre 

impacte ambiental pel que fa als concerts de l'equipament. Esperem l'any que ve a valorar 

quines opcions tenim per dur a terme aquesta línia. 

 

 

Indicadors Concerts més sostenibles 

● Nombre de concerts amb gots reutilitzables: 2 

● Nombre de concerts amb gots biodegradables: 8 

● Nombre d'accions impulsades pel consum responsable: 1 

● Distribuïdores locals contactades: 2 
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7.1.3. Espai de trobada més sostenible 

Descripció:  

Campanya per reduir la rebuda de tríptics i altres informacions en paper que no se'n fan ús i 

que són desmesurades. 

Objectius:  

• Racionalitzar recursos i reduir la petjada ecològica dels pamflets, tríptics i altres 

informacions que rebem a l'espai. 

• Conscienciar sobre la importància de la petjada ecològica fomentant bones pràctiques 

en matèria de sostenibilitat. 

Execució:  

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

• Enviament d'un correu electrònic a tots aquells agents dels quals hem rebut tríptics 

de més o de no interès de l'equipament. 

Aquest any el volum de tríptics i altres informacions en paper ha augmentat respecte a l'any 

anterior, així i tot, no s'ha arribat al volum desmesurat que es rebia abans de la pandèmia. Per 

aquest motiu no s'ha vist la necessitat de fer un control de la rebuda de tríptics. 

 

7.1.4. Marató d’Emergència Climàtica 

Descripció:  

Campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia que té la 

voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a la lluita contra la pobresa 

energètica que es fa durant el mes de febrer. 

 

Indicadors Espai de trobada més sostenible 

● Nombre de tríptics, pamflets i altres informacions racionalitzats: 0 

● Nombre d'enviaments detectats a reduir: 0 
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Objectius:  

• Planificar accions de reducció del consum energètic de l'equipament. 

• Conscienciació a les persones treballadores i usuàries de l'equipament per fomentar 

hàbits generin un consum sostenible de l'equipament. 

• Contribuir amb l'estalvi a projectes de pobresa energètica. 

• Generar dinàmiques i accions concretes que es puguin establi al llarg de l'any. 

Execució:  

• Participació activa en l'organització de la Marató a l'equipament conjuntament amb la 

Comissió sostenible. 

• Conscienciació a través d'adhesius, suro informatiu i altres campanyes repartides per 

tot l'equipament. 

• Difusió del projecte per les persones usuàries. 

• Revisió dels comptadors setmanalment. 

• Implementació de millores en finalitzar la Marató. 

Enguany la comissió per la sostenibilitat formada pels diferents serveis de la casa s'ha tornat 

a reunir amb la finalitat d'acollir un cop més la marató energètica a l'equipament. 

A principi de curs encara arrossegàvem algunes restriccions a causa de les mesures de 

contenció per a la COVID-19, i en aquest sentit, disposàvem de consums força baixos. És per 

això que, malgrat les diferents campanyes de sensibilització i la feina duta a terme per la 

comissió, l'estalvi no ha estat tant significatiu com altres anys. 

1Així i tot, es van dur a terme algunes accions dirigides a treballadores i usuàries en general 

per poder reduir la petjada ambiental de l'equipament. L'any que ve continuarem apostant per 

aquest projecte. 
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7.1.5. Verdinada 

Descripció:  

Programació d'activitats dedicades a la sostenibilitat i el medi ambient durant el mes de març 

per part d'entitats, col·lectius i equipaments del Districte de Gràcia i liderada pels Lluïsos de 

Gràcia. 

Objectius:  

• Promoure una consciència plena sobre la importància de preservar el medi ambient i 

fomentar la sostenibilitat. 

• Fomentar el treball comunitari amb entitats i amb altres equipaments del districte. 

Execució:  

• Programació d'activitats durant el mes de març entorn de la sostenibilitat i el medi 

ambient. 

Durant el mes de març, hem programat una exposició fotogràfica referent a la temàtica de la 

Verdinada d'enguany: gestió de residus. Mitjançant un seguit de fotografies fetes a l'espai 

durant el mes de febrer hem volgut conscienciar a les joves del mal ús que fan de l'espai 

generant tots aquests residus i la petjada ecològica que aquests tenen en el planeta (amb 

informació i dades concretes). 

De cara a l'any vinent, ens coordinarem amb els Lluïsos de Gràcia per dur a terme una acció 

conjunta. 

Indicadors Marató d’Emergència Climàtica 

● Registre d'estalvi energètic: 0 

○ 1.696 KWh d'electricitat 

○ 9 m3 de gas 

○ 561kg C02 d'emissions CO2 

● Nombre de campanyes i accions de conscienciació i difusió del projecte dutes a 

terme en el si de l'equipament: 3 
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Indicadors Verdinada 

● Nombre d'activitats programades: 1 

● Nombre de participants en les activitats: 20 

 

7.1.6. Renova la teva roba jove 

Descripció:  

Xarxa d’intercanvi de roba que un ja no utilitza, però que està en bon estat, i que promou el 

consum responsable, la prevenció de residus i la sostenibilitat. 

Objectius:  

• Potenciar el consum responsable. 

• Conscienciar de la importància de fer accions sostenibles per generar menys residus. 

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

l'armari. 

• Posar en valor la roba de segona mà. 

Execució:  

• Programació de dues activitats i/o tallers sostenibles durant la setmana del Renova la 

Roba. 

Aquesta línia del projecte no s'ha pogut dur a terme durant aquest any com a conseqüència 

dels canvis i baixes laborals de les treballadores de l'equip de l'Espai Jove La Fontana.. 

 

 

 

Indicadors Renova la teva roba jove 

● Nombre d'edicions del Renova la teva roba jove programades: 0 

● Nombre de joves que han participat en el Renova la teva roba jove: 0 

● Nombre de participants en les activitats/tallers: 0 
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7.1.7. Robacoop 

Descripció:  

Espai estable autogestionat d'intercanvi de roba ubicat a l'espai de trobada de l'equipament. 

Objectius:  

• Potenciar el consum responsable. 

• Conscienciar de la importància de fer accions sostenibles per generar menys residus. 

• Donar a conèixer al jovent de Gràcia que hi ha una manera no consumista de renovar 

l'armari. 

• Posar en valor la roba de segona mà. 

Execució:  

• Col·locació d'un penjador amb roba a l'espai de trobada per col·locar la roba que les 

persones usuàries. 

• Programació d'activitats per donar una imatge positiva de l'ús de roba de segona mà. 

• Sensibilització en fer un consum responsable de la roba. 

Aquest projecte va néixer amb la voluntat d'autogestionar un espai d'intercanvi de roba a 

l'espai de trobada. No obstant això, no s'ha començat a dur a terme fins al maig, atès que hem 

estat en costant redefinició de l'espai de trobada prioritzant les necessitats i interessos 

principals de la població jove com l'oci alternatiu a l'espai de jocs i videojocs i a través de 

diferents activitats juvenils i la sexualitat amb el punt de sexualitat i l'EnSEXtimem. 
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Descripció:  

Línia de treball orientada fer un seguiment i implementar millores en la gestió que fa el 

Consell de la Joventut de Barcelona de l'Espai Jove La Fontana a l'hora que treballar per a la 

vertebració del model de gestió ciutadana a la ciutat de Barcelona. 

Objectius:  

• Fomentar la gestió associativa del CJB de l'equipament. 

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

• Participar activament de la Plataforma de gestió ciutadana. 

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

Execució:  

• Participació en espais de coordinació i decisió tècnics - polítics: secretariats. 

• Participació en les Trobades d'entitats del CJB. 

• Participació en l'Assemblea General Ordinària del CJB. 

• Participació activa en les reunions de la Plataforma de gestió ciutadana. 

Al llarg del 2022 hem continuïtat participant de les reunions de coordinació amb el secretariat 

del Consell de la Joventut de Barcelona. També vam participar de l'Assemblea General 

Ordinària del CJB al mes de febrer. L'equipament ha continuat participant amb un perfil baix 

a la Plataforma de Gestió Ciutadana per tal de treballar en relació amb el model de gestió dels 

equipaments i serveis i també resoldre problemàtiques en què es troben les associacions que 

conformen la Plataforma. 

 

Indicadors Robacoop 

● Nombre d'usos de l'espai: 28 

● Nombre d'activitats programades al voltant de la conscienciació del consum 

responsable: 1 
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Indicadors Gestió ciutadana 

● Nombre d'espais de coordinació i decisió tècnic - polític: 22 

● Nombre de Trobades d'entitats: 2 

● Participació en l'assemblea general ordinària del CJB: 1 

● Nombre de reunions i trobades de la Plataforma de gestió ciutadana en les quals 

s'ha participat: 1 

 

 

Descripció:  

Hort urbà instal·lat a la terrassa de la segona planta de l'equipament, gestionat per persones 

usuàries de les entitats ACIDH (Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà) i 

Salut Mental Gràcia (U.T.E. ATRA - ATART) sota el paraigües de l'Institut Municipals de 

Persones amb Discapacitat. 

Objectius:  

• Promoure la inclusió social de persones amb diversitat funcional. 

• Generar interaccions entre les persones participants en aquest projecte amb altres 

projectes de l'equipament. 

Execució:  

• Generació d'interaccions entre les persones participants en aquest projecte amb altres 

projectes de l'equipament. 

• Presentació de l'equipament a les persones participants del projecte. 

Aquest ha estat el quart any que acollim el projecte de l'hort i estem molt satisfetes de la feina 

que s'està duent a terme. 

Les entitats participants valoren molt positivament poder gaudir d'aquest espai i seguir cuidant 

l'hort. Enguany hem pogut tornar a la normalitat perquè les entitats que gestionen l'hort 

puguin desenvolupar la seva activitat amb el seu curs habitual. La relació amb aquestes entitats 

és bona i estem molt a gust que puguin cuidar de l'hort amb els seus projectes. 
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Un dels passos següents de cara al futur serà intentar vincular aquest projecte amb altres de 

l'equipament. 

Indicadors Hort al terrat 

● Nombre d'interaccions d'aquest projecte amb altres projectes de l'equipament: 0 

● Nombre de persones participants en el projecte de l'hort: 77 

● Nombre d'usos d'espai del projecte: 66 

 

 

Descripció:  

Comunicació i retolació dels lavabos on indica que és un espai segur per a la higiene de la 

copa menstrual, el seguiment i manteniment dels cartells i garantir que sempre es disposi de 

compreses per si algú en necessita.  

Objectius:  

• Normalitzar la menstruació entre les persones usuàries de l'equipament. 

• Possibilitar espais per a la higiene íntima de les persones usuàries de l'equipament. 

• Garantir l'accés a compreses higièniques en cas de necessitat. 

Execució:  

• Manteniment de la retolació dels lavabos i dels espais on es consideri necessari sobre 

l'ús d'aquests com a espais segurs per a la higiene de la copa menstrual.  

• Disposició de compreses per a les persones joves que ho necessitin de manera puntual. 

• Assegurar-se que sempre hi ha compreses disponibles a l'equipament. 

Durant tot l'any s'han anat fent revisions periòdicament sobre l'estat dels cartells al lavabo que 

indiquen que és un espai segur per a netejar la copa menstrual. A més a més, continuament 

s'ha comprovat que a l'espai de trobada es disposi de compreses per aquelles persones que en 

puguin necessitar. 

Així mateix, hem incorporat una copa menstrual i compreses de tela al carro de sexualitat de 

l'espai de trobada perquè el jovent pugui informar-se sobre aquests recursos. 



 
126 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

 

 

Descripció:  

Acció orientada a garantir una programació més equitativa i diversa pel que fa al gènere i a 

revisar i plantejar com poder oferir una programació accessible a les persones amb diversitat 

funcional, neurodivergència i problemes de salut mental.  

Objectius:  

• Garantir una programació més equitativa i diversa pel que fa al gènere.  

• Promoure la formació de les treballadores sobre l'accessibilitat per a les persones amb 

diversitat funcional i neurodivergències. 

• Revisar i plantejar com es podria fer una programació més accessible pel que fa a la 

salut mental, les persones neurodivergents i amb diversitat funcional. 

Execució:  

• Seguiment de la programació d'activitats artístiques per comprovar l'equitat i diversitat 

pel que fa al gènere.  

• Establiment de nous indicadors que permetin una avaluació quantitativa del projecte. 

• Demanda de formació sobre l'accessibilitat a l'equipament pel que fa a diversitat 

funcional i neurodivergències. 

La programació en clau de gènere i accessible és una línia que es treballa de manera transversal 

en tota la nostra programació cultural i d'activitats lúdiques en general. No obstant això, com 

a accions específiques internes a l'àmbit musical s'han dut a terme tres concerts o cicles de 

música: un festival en clau feminista al mes de març, el cicle de cantautores del mes de juliol 

a la plaça i un concert en col·laboració amb el col·lectiu Artista o Musa en el dia contra les 

violències de gènere al novembre.  

Indicadors Compreses i copa menstrual 

● Nombre d'intervencions realitzades: 14 
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En conclusió, cal continuar treballant per augmentar la programació musical en clau de gènere 

i millorar la participació juvenil d'aquests esdeveniments. Així mateix, a part de la programació 

interna de l'equipament, durant el 2022 hem acollit a entitats i col·lectius molt diversos del 

barri i la ciutat que treballen al voltant del gènere i la inclusió, oferint els diferents espais i 

sales de Fontana, fent-los un acompanyament d'ús de l'equipament i material, informant dels 

protocols i principis del CJB i, en general, teixint xarxes feministes juvenils.  

El gran repte com a Espai Jove, esdevé seguir programant posant atenció especialment a 

l'accessibilitat, amb tota l'amplitud interseccional del concepte. 

 

 

 

Descripció:  

Acció de treball per a promoure un espai festiu de qualitat a l'equipament (reducció de riscos, 

sensibilització sobre sexualitats i prevenció i actuació en torn les violències), i que aquest 

cobreixi les necessitats festives de les persones joves a la vegada que mantingui els valors de 

l'equipament. 

Indicadors Programació en clau de gènere i accessible 

● Nombre d'accions realitzades al voltant de garantir una programació més equitativa 

en clau de gènere: 6 

● Artistes dones o no binaries participants de la programació musical de l'equipament: 

25 
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Objectius:  

• Garantir un espai festiu de qualitat. 

• Garantir un espai festiu segur. 

• Acompanyar a les entitats en el desenvolupament de la festa. 

Execució:  

• Desenvolupament d'un projecte sobre el model d'oci nocturn que vol l'equipament i 

de com es treballa aquest amb les entitats i persones usuàries del centre. 

• Realització de les primeres accions recollides en el projecte Espai festiu. 

Pel que fa al projecte espai festiu, s'ha iniciat el protocol de violències masclistes i s'ha fet una 

anàlisi del consum d'estupefaents amb un llistat de propostes de possibles accions per millorar 

la informació i el risc en l'espai d'oci nocturn. Continuem treballant-hi i de cara al pròxim any 

la idea és poder profunditzar-hi.  

Respecte el protocol de violències masclistes, durant el primer semestre s'ha fet una primera 

proposta que es va veure encallada arrel d'una falta de concreció sobre quins temes es volia 

incloure concretament de l'espai festiu. S'ha revisat la documentació relacionada amb el 

protocol de violències del CJB. S'ha fet una anàlisi de les diferents barreres que hi ha 

l'equipament i quines necessitats sorgeixen durant aquest espai festiu. Al segon semestre s'ha 

treballat ja conjuntament amb CRAJ i CJB de la redacció del protocol, fent un esborrany que 

recull ja tots els apartats i passos a continuar corresponents. S'ha compartit amb l'equip i fet 

valdre les preocupacions, entorn la seva aplicació. Ens hem reunit amb el CJAS, per fer una 

revisió d'aquest esborrany on hem trobat varies mancances que caldrà treballar el pròxim 

2023. Queden pendents tasques de modificació. maquetació i pressupost amb materials. 

Indicadors Espai festiu + protocol de violències 

● Nombre d'actuacions realitzades: 0 

● Nombre de reunions amb entitats: 0 
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8. COMUNICACIÓ 
 

Descripció:  

 Enviament quinzenal del butlletí electrònic. 

Objectius:  

• Mantenir la fidelització de les persones usuàries i altres entitats que s'informen de les 

activitats i projectes de l'equipament a través d'aquest mitjà. 

• Incrementar el nombre de persones i entitats subscrites al butlletí. 

Execució:  

• Enviament quinzenal del butlletí electrònic amb un recull de les activitats més 

destacades de la quinzena. 

• Difusió a través de les xarxes socials de l'enviament del butlletí.  

• Difusió a través de les xarxes socials de l'existència del butlletí i del formulari per a 

subscriure-s'hi per tal de fer-lo visible.  

• Difusió a través de l'atenció al públic de l'existència del butlletí i del formulari per a 

subscriure-s'hi per tal de fer-lo visible. 

• Inclusió de l'opció de subscriure's al butlletí en el formulari d'alta de nous clients de 

la base de dades.  

• Inclusió de l'opció de subscriure's al butlletí en els formularis d'inscripció de les 

activitats pròpies de l'equipament. 

El butlletí s'ha enviat de manera regular cada quinze dies i també s'ha difós a les xarxes socials 

amb l'enllaç per subscriure's i poder-lo rebre directament. A més, s'han fet enviaments 

monogràfics en els períodes d'inscripcions als tallers i també per Nadal. 
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Descripció:  

Resoldre dubtes i consultes de les activitats i projectes que arriben a través d'Instagram, 

Facebook, Twitter i TikTok 

Objectius:  

• Facilitar la participació en les activitats i projectes que programem a través de les 

xarxes com a vies directes i d'ús quotidià per part de gran part del públic objectiu. 

Indicadors Butlletí electrònic 

● Nombre de butlletins enviats: 24 

● Percentatge d'obertura i clics dels butlletins enviats: 30,32% i 45 clics. 

● Nombre de persones subscrites al butlletí: 686 
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Execució:  

• Repàs diari dels serveis de missatgeria directa de les xarxes que tenim actives per tal 

de procurar una resposta el més ràpid possible.  

• Resposta el més immediat possible de les consultes i peticions que arribin. 

Cada dia laborable s'han atès els missatges a totes les xarxes socials per donar una resposta, bé 

definitiva o per dirigir a la informació, l'espai o la responsable adient per obtenir la resposta 

final.  

Indicadors Atenció al públic a través de les xarxes 

● Nombre de consultes realitzades a Facebook: 13 

● Nombre de consultes realitzades a Twitter: 9 

● Nombre de consultes realitzades a Instagram: 303 

● Nombre de consultes realitzades a TikTok: 3 

 

 

Descripció:  

Comunicar els aspectes més quotidians de l'equip de treballadors i treballadores i les activitats 

que es duen a terme a l'equipament més enllà de les publicacions a tall de convocatòria 

d'activitats. 

Objectius:  

• Connectar amb les persones joves des d'un vessant informal. 

• Diversificar les publicacions per tal que no siguin exclusivament a tall de convocatòria. 

• Transmetre els serveis i activitats d'interès per a les persones joves a través de 

l'empatia i el vessant humà de l'equip de treballadors i treballadores. 

Execució:  

• Publicacions (fixes i stories) de les activitats i projectes a Instagram des d'una 

perspectiva i un registre informal. 



 
132 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

• Publicacions (fixes i stories) de les activitats i projectes a Instagram des de la 

perspectiva dels treballadors i treballadores amb un registre informal. 

• Publicacions (fixes i stories) de moments de feina de l'equip de treballadors i 

treballadores a Instagram des d'una perspectiva i un registre informal. 

• Interactuar (comentaris, likes, respostes a missatges, etc.) amb les persones i entitats 

que mostrin la seva activitat a l'equipament o el seu interès per les activitats de 

l'equipament a les tres xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram. 

• Publicacions a Tiktok amb un registre informal, recorrent a l'humor i les tendències 

del moment, relacionades amb als diferents projectes de l'equipament. 

S'han publicat continguts de tots els projectes i activitats desenvolupades a les diferents xarxes 

socials, donant molta importància als recursos gràfics i videogàfics. Tenint com a prioritat les 

activiats pròpies sense oblidar les que acollim a l'espai, les xarxes de La Fontana han seguit 

creixent aquests mesos. També s'ha fet ressò del dia a dia de l'equip, tot i que de manera 

puntual, a través d'stories i publicacions d'Instagram i Twitter.  
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Indicadors Comunicació del quotidià de l’equip i l’equipament 

● Nombre de publicacions fetes per xarxa social. 

● Nombre de persones seguidores del perfil de l'Espai Jove La Fontana a cada xarxa 

social. 

○ Facebook: 31 publicacions i 7.082 seguidores 

○ Twitter: 447 publicacions i 5.367 seguidores. 
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○ Instagram: 570 publicacions i 3.313 seguidores. 

○ Tik-tok: 31 publicacions i 151 seguidores. 
 

 

 

Descripció:  

Inversió econòmica en publicitat per a la difusió de les activitats i projectes quan el públic 

objectiu es trobi en les xarxes que ho permeten i així poder arribar a més gent interessada. 

Objectius:  

• Arribar d'una manera més extensa i més precisa al públic objectiu de determinades 

activitats i projectes. 

Execució:  

• Analitzarem en cada cas el valor d'invertir econòmicament en la difusió de les 

activitats i els projectes.  

• Invertirem en publicitat esponsoritzada en els casos en què es valori que aporta un 

punt afegit i farem seguiment de l'efectivitat de la inversió. 

• Establirem un pressupost mensual per organitzar i planificar la inversió econòmica a 

les xarxes. 

S'han fet dues inversions en la campanya del Districte Musical Jove de Gràcia. Tot i això, queda 

pendent analitzar l'abast de les publicacions orgàniques i pagades, abans de decidir on es 

destinen els recursos econòmics. S'ha començat aquesta feina d'anàlisi amb la resta de 

comunicadores del CJB i el CRAJ. 

 

Indicadors Inversió econòmica en publicitat per a la difusió de les activitats i projectes 

● Nombre d'activitats en les quals s'ha invertit econòmicament: 1 

● Nombre d'impressions per la inversió: 51.683 

● Percentatge d'impressions a perfils que no són seguidors: 94,5 % 
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Descripció:  

Posar mesures per tenir informació més concreta de les vies a través de les quals les persones 

usuàries coneixen l'equipament i les activitats per poder acotar millor les posteriors difusions.  

Objectius:  

• Acotar millor la inversió en cada via de difusió d'activitats i projectes.  

Execució:  

• Establirem un espai als formularis d'inscripció d'activitats tant en línia com físics per 

saber a través de quines vies arriben les activitats al públic.  

• Recollirem les dades i les analitzarem per tal d'acotar millor les vies de difusió per a 

cada projecte i activitat. 

A tots els formularis d'inscripció a activitats de l'Espai Jove hem inclòs aquesta pregunta. S'han 

subscrit 52 persones per aquesta via. És una xifra que ha baixat respecte l'any anterior, ja que 

cada cop hi ha menys formularis d'inscripció, perquè l'accés és lliure a la majoria d'activitats. 

Indicadors Com has conegut aquesta activitat? 

● S'ha establert aquest espai als formularis? Sí 

● Noves inscripcions al butlletí per aquesta via: 52 

● S'han recollit i analitzat les dades? Sí 

 

 

Descripció:  

Atendre les peticions dels mitjans de comunicació per comunicar les activitats a través de les 

seves vies. 

 

 



 
136 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

Objectius:  

• Fer visible les activitats i projectes de l'equipament més enllà de les vies pròpies de 

difusió. 

Execució:  

• Resposta a les peticions que arribin dels mitjans de comunicació. 

• Elaboració i enviament de notes de premsa i comunicats en els casos en els quals es 

valori que l'activitat i/o projecte és d'interès general. 

Durant aquest any, hi ha hagut 45 aparicions als mitjans de comunicació, en relació a activitats 

de l'Espai Jove. Destaquem una entrevista de Ràdio Gràcia al director de l'equipament pel 13è 

aniversari de l'Espai Jove i tres aparicions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(TV3, 324 i Catalunya Ràdio), en relació a l'exposició fotogràfica Refugiats i Ucraïna: conflicte i 

racisme des de l'ull del periodista freelance. 

 

Indicadors Mitjans de comunicació 

● Nombre d'aparicions en els mitjans: 45 

  

 

Descripció:  

Aprofitar la marquesina de l'espai de trobada com a via de comunicació d'activitats amb els 

cartells de gran format. 
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Objectius:  

• Fer visible a peu de carrer i de manera física el projecte o activitat propi més destacat 

del mes. 

Execució:  

• A les reunions d'equip -amb la regularitat suficient per treballar amb previsió- 

revisarem el calendari d'activitats i projectes vinents per tal de decidir quina s'escull 

per ser destacada a la marquesina. L'actualització serà, aproximadament, de manera 

mensual. 

S'han establert activitats destacades per a la marquesina. S'ha fet en 6 ocasions: tallers d'hivern 

(2022 i 2023), de primavera, d'estiu i de tardor, així com també per a la convocatòria del mural 

a la plaça. 

Indicadors Marquesina 

● Nombre de comunicacions d'activitats a la marquesina de l'espai de trobada: 6 

 

 

Descripció:  

Fer del WhatsApp una eina de difusió i comunicació amb el públic de l'Espai Jove.  

Objectius:  

• Atendre consultes a través d'una via directa, personal i interactiva, el WhatsApp. 

• Difondre activitats concretes de l'Espai Jove segons els interessos dels contactes. 

• Facilitar la informació i la participació a les persones joves de la programació de l'Espai 

Jove. 

Execució:  

• Repàs diari de la missatgeria directa per tal de procurar una resposta el més ràpid 

possible.  

• Resposta el més ràpid possible de les consultes i peticions que arribin. 
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• Classificació dels contactes segons els seus interessos. 

• Difusió quotidiana d'activitats obertes al públic segons la classificació dels contactes. 

El WhatsApp s'ha convertit una eina de comunicació diària amb el públic jove i adolescent. 

Durant aquest any s'ha sistematitzat la resposta que es dona en les consultes i preguntes, així 

com també s'ha agilitzat la resolució de dubtes amb l'equip tècnic de l'Espai Jove. 

Indicadors Whatsapp 

● Nombre de nous contactes: 73 

● Nombre de consultes ateses: 213 

● Nombre d'activitats difoses: 28 

● Nombre de butlletins compartits: 18 

  

 

Descripció:  

Elaboració mensual d'una publicació en paper que recull les dades essencials de les activitats 

més destacades que es duen a terme a l'equipament. 

Objectius:  

• Mantenir 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:  

• Seguir elaborant l'agenda mensual en el format actual. 

• Seguir repartint l'agenda per les vies actuals.  

• Ajustar el nombre d'impressions per tal de ser més sostenibles. 

Amb la prova dels dos últims mesos del 2021, l'agenda mensual s'ha elaborat cada mes d'aquest 

any, amb bona acollida per part del públic. Ha esdevingut una eina útil per a les atencions al 

públic i per a participants de tallers i activitats, així com també per a l'alumnat dels instituts 
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on hi ha JIP. A més, es complementa amb la pissarra de l'entrada de l'equipament, on de manera 

molt visual tothom pot trobar la programació de les següents setmanes. 

 

 

 

Descripció:  

Elaboració de fulletons amb les activitats per fer-ne difusió presencial principalment dirigides 

a joves de 12 a 20 anys. 

Objectius:  

• Incrementar la participació del públic, principalment de 12 a 20 anys, en les activitats 

en les quals són el públic objectiu amb la difusió de les activitats en l'atenció 

presencial. 

Execució:  

• Difusió de les activitats en l'atenció presencial  

S'han fet fulletons dels tallers d'hivern 2022 i tallers d'hivern 2023. D'aquesta manera la 

difusió dels tallers és més concreta i pot arribar fàcilment a més persones. S'han repartit 

els fulletons a l'atenció al públic de l'equipament, també del Punt InfoJOVE, als participants 

a activitats i tallers i també a l'alumnat dels instituts on hi ha el JIP. 

Indicadors Fulletons 

● Nombre d'activitats i projectes pels quals s'han elaborat fulletons: 2 

● Nombre de fulletons impresos per a cada projecte o activitat: 150 

 

Indicadors Agenda mensual en paper 

● Agendes elaborades: 10 

● Agendes impreses: 1.500 
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Descripció:  

Tríptic explicatiu de l'equipament i dels principals serveis i projectes que s'hi desenvolupen. 

Objectius:  

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

públic i altres espais. 

• Posar en marxa la distribució del tríptic. 

Execució:  

• Difusió del tríptic a diferents serveis i equipaments d'interès. 

No s'han fet més impressions del tríptic de La Fontana, ja que encara tenim exemplars de 

l'última tirada. Només s'ha repartit de manera puntual a l'Espai Jove, no s'ha enviat ni repartit 

enlloc més. 

Indicadors Tríptic 

● Nombre de tríptics impresos: 0 

● Nombre d'espais on s'ha repartit el tríptic: 1 

  

 

Descripció:  

Instal·lar plaques a les sales de l'equipament amb el nom i explicació del seu origen incloent-

hi el Braille.   

Objectius:  

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

• Fer més accessible la mobilitat a l'equipament per a persones amb visió reduïda.  

• Difondre la història de cada nom vinculada als diferents àmbits socials i culturals que 

vam escollir. 
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Execució:  

• Elaboració de les plaques identificatives de cada sala amb inclusió de la descripció en 

Braille. 

Aquesta línia no s'ha tirat endavant per falta de temps, ja que s'han prioritzat altres projectes 

durant el curs. 

Indicadors Plaques de les sales 

● S’ha fet? No 

 

 

Descripció:  

Creació de contingut en línia complementari als projectes presencials. 

 

Objectius:  

• Complementar la difusió, abast i la dimensió dels projectes d'acció social i cultural de 

l'equipament a través de continguts en línia.  

Execució:  

• Avaluació de la possibilitat de crear contingut en línia (retransmissions d'actes, vídeos 

de resum, entrevistes...) de cadascun dels projectes de dinamització.  

• Creació de contingut de manera regular o puntual en funció de cada cas. 

• Coordinació entre la persona tècnica de comunicació, l'equip de dinamització i les 

tècniques de so i audiovisuals per a la realització d'aquests materials.  

• Difusió del contingut a través dels canals propis (web, butlletí, Youtube i xarxes 

socials).  

S'han creat nous continguts en línia per a projectes importants com l'Entre Cavallets - 

recuperat del curs passat - també l'exposició d'art feminista d'enguany, alguns enSEXtimem, el 
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Gràcia Zona 0 o les tancades de l'equip. Han estat continguts amb moltes visualitzacions a les 

xarxes i amb bona valoració per part del públic, les persones participants i les dinamitzadores. 
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Descripció:  

Coordinació i cooperació entre els projectes dels diferents serveis gestionats pel Consell de la 

Joventut de Barcelona. 

Objectius:  

• Mantenir un reforç i suport recíproc en la comunicació dels projectes dels diferents 

serveis. 

• Coordinar la comunicació dels projectes i activitats conjuntes. 

Execució:  

• Reunions cada dos mesos entre les persones tècniques de comunicació de cada servei. 

S'han realitzat quatre reunions, de manera regular, cada dos mesos aproximadament, amb les 

comunicacions del CRAJ, CJB i PIJ per coordinar les funcions de comunicació dels serveis i 

sobretot dels continguts que són compartits. També han estat reunions on s'ha pogut compartir 

l'estat de les estratègies i objectius comunicatius.  

Indicadors Contingut en línia 

● Nombre de projectes que s'han dut a terme: 17 

● Nombre de continguts que s'han elaborat: 26 

● Nombre de visualitzacions de cada plataforma on s'ha difós: 38.561 (de les quals, 

36.680 són d'Instagram i la resta de Youtube). 

Indicadors Coordinació amb els altres serveis del CJB 

● Nombre de reunions realitzades: 4 



 
144 Memòria Espai Jove La Fontana 2022 

 

Descripció:  

Analitzar les dades recollides als formularis d’inscripció o per altres vies, per tal de conèixer 

el públic de les activitats de La Fontana. 

Objectius:  

• Conèixer millor els perfils de persones usuàries de l'equipament i interessades en els 

projectes.  

• Acotar millor la inversió en cada via de difusió d'activitats i projectes.  

• Dissenyar millor els continguts que difonem a través de cada mitjà.  

Execució:  

• A través de les dades recollides - principalment a través dels formularis - farem un 

diagnòstic de les necessitats per tal de veure en quin àmbit posem més atenció i 

prioritat per, a posteriori, establir un pla de treball per executar-ho.  

• Amb l'anàlisi i el pla de treball, podrem saber on focalitzar els esforços - tant de 

publicacions com de publicitat - en aquelles xarxes que més ens interessi. 

Durant els mesos d'abril a juny, s'ha fet l'anàlisi de dades del 2021, s'ha compartit amb l'equip 

i s'ha validat la nova metodologia de recull de dades per aquest any. Durant el mes de desembre 

s'ha fet recull de les dades de l'any i s'ha començat amb l'anàlisi, així com també s'ha planificat 

el recull del 2023, per tal que les dades recollides i analitzades siguin útils.  

Indicadors Anàlisi de dades 

● S'ha fet? Sí 

 

 

Descripció:  

Enviament mensual del resum d'activitats destacades de l'equipament a altres serveis i 

equipaments. 
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Objectius:  

• 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:  

• 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. 

Aquesta línia es va aturar el 2021 a causa de les mesures per a la contenció de la COVID-19, 

per tal d'evitar contactes innecessaris, i des de llavors no s'ha tornat a activar. Pensem que 

aquest canal comunicatiu ara per ara no és prioritari, ja que comporta molta despesa de paper 

per a l'impacte divulgatiu que té. Així doncs, de moment prioritzem la comunicació per via 

telemàtica i presencial, més efectiva i sostenible per a l'equipament. 

Indicadors Tramesa interna i externa 

● Nombre de trameses internes i externes enviades: 0  

● Nombre d'actualitzacions de la base de dades: 0 
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