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5 1. Introducció 

1. Introducció 

Aquesta memòria recull la gestió, activitats i projectes duts a terme a l'Espai Jove La 

Fontana durant l’any 2018. 

A trets generals s’han assolit les línies de funcionament plantejades per aquest 2018 i 

s’han introduït nous projectes i activitats. 

Organització i funcionament 

En l’àmbit de l’organització i funcionament aquest any 2018 ha estat un any de canvis 

en una part de l’equip de dinamització, aspecte que ha fet que algunes de les noves 

línies d’acció no es poguessin dur a terme.  

Pel que fa a les infraestructures, destacar que finalment s’ha solucionat la 

problemàtica que hi havia amb la realització del petit manteniment de l’equipament i 

el Districte ja torna a assumir-lo. 

Després del treball realitzat durant l’any 2017 entre les treballadores, el Secretariat i 

les entitats membres del CJB, finalment a l’Assemblea General Ordinària del CJB es va 

aprovar el protocol d’Abordatge de les Violències del CJB i per tant, de cara aquest any 

2019 es farà tot el seu desplegament. 

Per últim, pel que fa a la sostenibilitat, destacar que a principis de l’any 2018 es va fer 

la instal·lació d’un punt de reparació de bicicletes a l’entrada de l’equipament. 

Difusió i comunicació 

Pel que fa a la comunicació i difusió, destacar que aquest any 2018 s’ha iniciat el procés 

participatiu per posar nom a les sales de l’equipament. Aquest procés finalitzarà l’any 

2019 amb la celebració dels 10 anys de l’equipament. 

Destacar també tots els canvis que s’han hagut de fer en l’àmbit comunicatiu per 

adaptar-nos a la nova llei de protecció de dades. 

Servei d’atenció a la ciutadania 

Pel que fa al Servei d’atenció a la ciutadania aquest any s’ha fet una tasca per 

sistematitzar les diferents tasques que se’n deriven. Paral·lelament, s’han fet els 

primers passos per implementar el protocol al volant d’un Espai de trobada més 
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sostenible i reduir així la informació en paper que es rep d’altres serveis, equipaments 

i actes que es fan a la resta de la ciutat. 

Activitats i dinamització 

Durant l’any 2018 s’han consolidat les activitats en divendres a la tarda adreçades a 

les persones joves de 12 a 17 anys, els Fontana fridays. També s’ha iniciat un nou 

projecte destinat a aquest col·lectiu, els Trobem-nos, en substitució del projecte Ràdio. 

Aquest any també ha estat un any de canvis pel que fa al projecte de Micro obert, ja 

que s’ha valorat finalitzar-lo per iniciar noves propostes musicals de cara l’any 2019. 

Pel que fa a les propostes d’oci alternatiu, l’equipament aquest any ha tornat a 

participar en l’organització del Fontana by night i ha fet una reedició de l’Escape room. 

El projecte del Calendari singular ha continuat evolucionant de cara a consolidar el nou 

format de cicle temàtic. 

Al llarg de l’any s’han seguit programant els tallers trimestrals adreçats a persones 

joves de 123 a 17 anys i de 18 a 29. 

Per últim, destacar tota la feina que ha estat fent durant tot l’any el Servei de Gestió 

de Conflictes de l’Ajuntament de Barcelona en relació als usos de la plaça de darrere 

de l’equipament. El treball realitzat ha estat molt satisfactori i la situació de l’espai ha 

millorat molt considerablement. 

Programes de suport a la creació 

El suport a la creació jove durant aquest any s’ha consolidat i ha tingut com a principal 

objectiu donar suport a iniciatives juvenils perquè puguin desenvolupar les seves 

actuacions i projectes creatius a La Fontana. 

D'altra banda, s’ha continuat amb la programació del DMJ - Districte Musical Jove), que 

aquest any gràcies al suport rebut per part del Districte de Gràcia, ha tingut un augment 

qualitatiu considerable. Destacar-ne la presentació del primer catàleg de grups del 

projecte, el cd i l’actuació del grup guanyador de l’edició 2017 a la Festa Major de 

Gràcia. 

Pel que fa al suport a grups i a entitats juvenils, La Fontana ha continuat facilitant els 

seus espais a iniciatives que necessitaven un espai per a dur a terme les seves 

activitats. 
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Finalment, a causa del poc ús de la Sala d’estudi puntual en període d’exàmens, 

després del període gener – febrer, es va decidir tancar aquest servei a l’equipament i 

traslladar-lo en un altre espai amb més demanda. Al llarg de l’any tampoc s’ha fet el 

treball per reformular el Viver d’emprenedoria juvenil, així i tot, a finals d’any s’ha 

tancat un acord amb Barcelona activa per acollir el projecte Jove Jo+. 
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2. Organització i funcionament 

2.1. Serveis ubicats a l’equipament 

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

Objectius: 

 Implementar línies de treball conjuntes entre els diferents equips i serveis 

ubicats a l’equipament. 

 Identificar i engegar projectes i possibles línies de treball conjuntes. 

Execució: 

 Realització de reunions de coordinació entre els equips i serveis ubicats a 

l'equipament. 

 Programació d'activitats conjuntes amb els altres serveis ubicats a 

l'equipament. 

Com a equipament de referència de Districte, però també de ciutat, l'Espai Jove La 

Fontana té diferents serveis ubicats en els seus espais. 

És tasca de la directora del centre mantenir la coordinació entre els diferents serveis i 

promoure la creació de projectes conjunts que permetin donar resposta a les 

necessitats dels i les joves del Districte i de la ciutat. 

Els serveis ubicats a l'equipament destinats a la població juvenil durant l'any 2017 han 

estat: 

Punt InfoJOVE Gràcia (PIJ Gràcia) 

Aquest continua formant part del mateix conveni de gestió que l'equipament i compta 

amb la supervisió de la directora del centre. Durant aquest any 2018 s'ha canviat el 

nom del servei, que ha passat a dir-se Punt InfoJOVE Gràcia en comptes de Punt 

d'Informació Juvenil de Gràcia. Aquest canvi s'ha dut a terme a escala de ciutat i 

s'emmarca dins les accions previstes en el Pla Funcionals dels PIJS.  
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Aquí t'escoltem (ATE) 

Aquest ha estat el 3r any de la ubicació del projecte de l'Aquí t'escoltem a Gràcia i per 

tant, dins de l'equipament. Cal destacar que durant aquest any hi ha hagi un major 

treball conjunt amb l'equip de dinamització de La Fontana cosa que està donant com a 

resultat noves línies de treball conjuntes. 
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Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) 

El CRAJ continua sent un servei cabdal pel funcionament del centre, ja que a part de 

tenir el seu servei ubicat dins l'equipament, és qui s'encarrega de l'obertura de 

l'equipament durant tots els matins de dilluns a divendres, ja sigui en els dos dies 

d'obertura ordinària del centre com pels que és necessària l'obertura extraordinària. 

Paral·lelament també gestiona part de les cessions d'espai, obertures i tancaments de 

sales que es produeixen durant les tardes de dilluns a divendres. 

 

Punt Jove Informa't i Participa (Punt JIP) 

El Punt JIP del Districte de Gràcia manté el treball intern del servei a l'espai de 

l'equipament. Setmanalment es dóna a conèixer la programació de l'equipament a la 

professional del servei per tal que pugui fer difusió de les diferents activitats en els 

centres educatius. 

Per a la realització d'aquesta acció al llarg de l'any s'han dut a terme un total de 10 

reunions de coordinació entre els serveis de l'Aquí t'escoltem, el Punt InfoJOVE Gràcia. 

Aquestes reunions s'han dut a terme de forma mensual. Paral·lelament també s'han dut 

terme diferents accions per fomentar el treball conjunt en diferents projectes de 

l'equipament, com el Calendari singular, Ràdio La Fontana o els Fontana fridays. 
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Indicadors Serveis ubicats a l’equipament 

 Nombre de reunions de coordinació entre serveis dutes a terme: 13 

 Nombre d'activitats conjuntes programades: 

o Activitats amb PIJ: 29 

o Activitats amb CRAJ: 2 

o Activitats amb CJB: 7 

o Activitats amb ATE: 5 

2.2. Equip tècnic 

Acció: Tasques i processos de l’equip de dinamització 

Objectius: 

 Fer un seguiment de les tasques i processos de les persones que conformen 

l'equip tècnic de La Fontana. 

 Identificar possibles millores organitzatives de l'equip tècnic. 

 Optimitzar el funcionament de l'equip tècnic. 

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

periòdicament. 

Execució: 

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

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

possibles millores, mancances, etc. 

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

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

Al llarg de l'any s'han dut a terme diferents reunions de seguiment de l'equip de 

dinamització de l'equipament, tant per part de la Coordinadora com de la Directora del 

centre. 

Aquest any 2018 s'han produït diferents canvis en l'equip de dinamització (2 

dinamitzadores i la persona encarregada del control d'accessos. També s'han fet canvis 

en les tasques de les diferents persones que conformen l'equip per tal d'ajustar-les al 

funcionament i projectes de l'equipament. Així doncs, l'equip tècnic actualment està 

format per: 
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 Direcció del centre – Helena Guiu – Jornada completa. 

 Coordinadora de la dinamització i programadora cultural - Erica Busto – Jornada 

completa. 

 Dinamitzadora: atenció i informació al públic, dinamització de l'Espai de 

trobada i projectes comunitaris - Èlia Casals – Jornada parcial 30 hores 

setmanals. 

 Dinamitzador: atenció i informació al públic, projectes musicals, Calendari 

singular i Sostenibilitat - David Villar – Jornada parcial 30 hores setmanals. 

 Dinamitzador: atenció i informació al públic, cursos i tallers, reserves d'espais i 

Univers alternatiu - Guillem Soler – Jornada parcial 25 hores setmanals. 

 Tècnic de comunicació i atenció i informació al públic – Martí Costa – Jornada 

parcial 25 hores setmanals. 

 Informador: atenció i informació al públic, control d'activitats nocturnes i bucs 

d'assaig – Toni Mestre – Jornada parcial 25 hores setmanals. 

 Control d'accés en activitats nocturnes i suport a la dinamització – Pau Gil – 

Jornada parcial 10 hores setmanals. 

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

 Tècnica de so – Anna Solà – Jornada parcial 15 hores setmanals. 
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Al llarg de l'any s'han dut a terme diferents formacions adreçades a les persones que 

conformen l'equip tècnic. Segons les tasques i responsabilitats de cadascuna de les 

persones s'ha participat en unes o altres formacions: 

 Metodologies, tècniques participatives i dinàmiques de grup (3 hores) 

 Avaluació d'impacte (8 hores) 

 Gestió de projectes (12 hores) 

 Visual thinking (8 hores) 

 Economia feminista (8 hores) 

 Protocol d'abordatge de les violències (2 hores) 

 Enfocant els equipaments de proximitat des d'una perspectiva comunitària (25 

hores) 

Per últim setmanalment s'han dut a terme reunions de coordinació de l'equip tècnic: 

 11 reunions d'equip, on s'han tractat temes de coordinació general de 

l'equipament, estat de l'equip i altres temes varis, com les problemàtiques en 

relació a la plaça. Aquestes reunions s'han dut a terme 1 vegada al mes. 

 19 reunions de l'equip de dinamització, on s'han planificat les activitats de 

tallers dels tres trimestres, juliol i vacances d'hivern, així com la coordinació del 

treball i estat de la plaça, l'Espai de trobada, resolució d'incidències, i el traspàs 

d'informació a escala interna, entre altres coses. Aquestes reunions permeten 

tractar els diferents temes de l'ordre del dia que afecten l'equip de 

dinamització amb més profunditat i millorar així també el funcionament de les 

reunions d'equip. Es duen a terme cada 15 dies. 

Indicadors Tasques i processos de l’equip de dinamització 

 Nombre de reunions de seguiment individual realitzades: 40 

 Formacions realitzades: 

o Metodologies, tècniques participatives i dinàmiques de grup (3 hores) 

o Avaluació d'impacte (8 hores) 

o Gestió de projectes (12 hores) 

o Visual thinking (8 hores) 

o Economia feminista (8 hores) 

o Protocol d'abordatge de les violències (2 hores) 
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o Enfocant els equipaments de proximitat des d'una perspectiva comunitària 
(25 hores) 

 Nombre de reunions de coordinació realitzades segons tipologia: 

 Reunions d'equip: 11 

 Reunions de l'equip de dinamització: 19 

Acció: Cures de l'equip tècnic 

Objectius: 

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

en l’ètica de la cura. 

 Compartir experiències, reflexionar i identificar propostes i recomanacions 

sobre el funcionament de l'equipament i estat de l'equip. 

Execució: 

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

treballadores. 

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

comporten una sobrecàrrega emocional. 

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

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

Per a donar resposta a aquesta acció s'ha introduït un punt a l'inici de la reunió en què 

es parla com estan les treballadores. 

A part, mensualment a l'inici de la reunió d'equip es fa una petita dinàmica per treballar 

la coneixença entre les diferents persones que conformen l'equip. 

Cal destacar que durant aquest any 2018 la situació a la plaça ha millorat molt, cosa 

que ha comportat una millora de la sensació de seguretat de les treballadores en 

relació al seu lloc de treball i un menor nombre d'incidències en relació a l'equipament. 

Indicadors Cures de l’equip tècnic 

 Nombre d'espais dedicats a les reunions d'equip a compartir espais: 44 

 Nombre de mesures preses per a la millora de la seguretat de les treballadores: 0 

 Nombre d'accions dinamitzades amb l'objectiu de fomentar la coneixença entre les 
treballadores: 11 

 Espais de risc emocional detectats en el funcionament de l'equipament: 0 
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2.3. Gestió ciutadana 

Acció: Gestió ciutadana 

Objectius: 

 Participar activament de la Plataforma de gestió ciutadana. 

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

Execució: 

 Participació activa en les reunions de la Plataforma de gestió ciutadana. 

 Organització de reunions i trobades amb nous i/o futurs projectes de gestió 

ciutadana per tal d'acompanyar-los en aquest procés. 

Al llarg de l'any s'ha participat en diferents reunions i trobades de la Plataforma de 

Gestió Ciutadana de la qual el Consell de la Joventut en forma part per tal de treballar 

en relació al model de gestió i també resoldre problemàtiques en què es troben les 

associacions que conformen la Plataforma. 

Pel que fa al suport a entitats i col·lectius de gestió ciutadana, durant el mes de maig 

es va dur a terme una reunió amb la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts per tal de 

donar-los suport en la definició d'un conveni de gestió ciutadana amb el Districte de 

les Corts i la definició dels usos del futur Espai Jove d'aquest Districte. També es va dur 

a terme una trobada amb l'Ateneu Harmonia per tal de donar-los a conèixer el Protocol 

d'Abordatge de les Violències del CJB. 

Indicadors Gestió ciutadana 

 Nombre de reunions i trobades de la Plataforma de gestió ciutadana en les quals 
s'ha participat: 6 

 Nombre d'acompanyaments fets a nous i/o futurs projectes de gestió ciutadana: 2 

Acció: Gestió associativa de l'equipament 

Objectius: 

 Fomentar la gestió associativa del CJB de l'equipament. 

 Fomentar el coneixement de les entitats que conformen el CJB de 

l'equipament. 
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 Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en la 

planificació d'activitats de l'equipament. 

 Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en 

l'elaboració de les línies de treball de l'equipament. 

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

sostenibilitat). 

Execució: 

 Realització quinzenalment d'un espai de coordinació de les direccions del CJB 

amb la presidència i vicepresidència del CJB. 

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

Fontana a les entitats que conformen el CJB. 

 Participació de l'equip de dinamització de l'equipament en els Grups de Treball 

del CJB per a la creació d'activitats conjuntes. 

 Participació en les trobades d'entitats del CJB per a treballar conjuntament les 

línies de l'equipament. 

Al llarg de l'any la Direcció de l'equipament ha participat en les reunions de Hòlding, 

espais de coordinació de les direccions amb Presidència i Vicepresidència del CJB. 

Aquestes reunions han servit per fer seguiment del funcionament dels diferents 

projectes que conformen el CJB, i més concretament, per resoldre problemàtiques, 

propostes i altres aspectes relacionats amb l'Espai Jove La Fontana. 

Al llarg de l'any també s'han dut a terme reunions de coordinació amb la persona 

referent de l'equipament del Secretariat, aquest any el Lluís Forcadell. 

Amb l'objectiu de treballar amb més profunditat la participació de les entitats del CJB 

en l'equipament, al llarg de l'any s'ha participat en les diferents Trobades d'entitats del 

CJB, una durant el mes de febrer, una el juny i l'última, el desembre. 

Per últim, durant aquest any 2018 l'equipament ha participat en 5 Grups de treball del 

CJB amb l'objectiu de tirar endavant projectes conjunts amb les entitats que en formen 

part. El primer GT en el qual es va participar va ser el de Feminismes amb l'objectiu de 

plantejar alguna activitat conjunta dins el projecte Calendari singular pel 8 de març. 

Aquesta proposta no va tenir acollida, ja que les entitats ja tenien les seves activitats 

organitzades per aquell dia. 
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El altres quatre GT's en els que s'ha participat durant aquest any 2018 han estat els 

d'Oci alternatiu amb l'objectiu de participar en l'organització del Fontana by night i 

també de començar a definir un nou projecte pel 2019, el Gràcia zona 0. 

Indicadors Cures de l’equip tècnic 

 Nombre de reunions de Holding: 20 

 Nombre de Trobades d'entitats en les quals s'ha participat: 3 

 Nombre de GT els quals s'ha assistit per tipologia: 5 

 Nombre d'activitats organitzades conjuntament amb les entitats que conformen el 
CJB: 7 

 Nombre d'accions dutes a terme per a la participació de les entitats en les línies de 
l'equipament: 5 

 Participació en l'assemblea general ordinària del CJB: 2 

Acció: Participació en la gestió de l'equipament per part de les entitats juvenils de 

Gràcia 

Objectius: 

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

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

Execució: 

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

participació de les entitats juvenils de Gràcia i joves de Gràcia en la gestió de 

l'equipament. 

 Realització de trobades amb entitats juvenils de Gràcia i joves per identificar 

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

Aquesta línia de treball durant l'any 2018 no s'ha executat, ja que el CJB es troba en 

procés de redefinició de quina ha de ser la participació interna de l'entitat. 

Indicadors Participació en la gestió de l'equipament per part de les entitats juvenils de 
Gràcia 

 Nombre de trobades internes realitzades. 

 Nombre de trobades realitzades amb entitats i joves de Gràcia. 

 Definició del model de participació de les entitats juvenils de Gràcia i joves en la 
gestió de l'equipament. 
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2.4. Gestió interna 

Acció: Accessibilitat equipament 

Objectius: 

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

 Vetllar perquè totes les noves intervencions que es duguin a terme dins 

l'equipament compleixin els criteris d'accessibilitat. 

Execució: 

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

l'equipament. 

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

el Districte de Gràcia. 

Resta pendent la implementació de les millores recollides en l'informe que va realitzar 

el Districte de Gràcia l'any 2017 (esglaó de la porta d'entrada, pendent de l'espai 

d'entrada de l'equipament, senyalística, wc, etc.). Es considera que per l'ús que hi ha de 

l'equipament per part de persones amb diversitat funcional, és molt important que el 

Districte de Gràcia dugui a terme aquestes millores. 

Indicadors Accessibilitat equipament 

 Nombre d'elements i aspectes identificats: 0 

 Nombre de mesures implementades: 0 

Acció: Protocol per a l'abordatge de les violències al CJB 

Objectius: 

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

de l'equipament, en les activitats que organitza fora d'aquest espai i entre 

treballadores. 

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

actuació de les violències que puguin tenir lloc en el si de la seva activitat i dia 

a dia. 

Execució: 

 Desenvolupament de les actuacions recollides en el protocol. 
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 Difusió del protocol i la seva aplicació. 

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

protocol. 

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

protocols. 

Durant l'any 2018 s'ha finalitzat el Protocol d'abordatge de les violències del CJB. El 

protocol va ser aprovat a l'Assemblea General Ordinària que es va fer el mes de març. 

Posteriorment, el mes de maig es va fer la presentació pública del Protocol i una 

formació adreçada a les treballadores. 

De cara a l'any 2019 resta pendent d'aplicar definitivament totes les mesures a 

l'equipament. 

Indicadors Protocol per a l'abordatge de les violències al CJB 

 Registre de les violències detectades: No realitzat 

 Nombre d'actuacions registrades: 0 

 Nombre de consultes i acompanyaments fets a les entitats: 0 

 Realització dels recursos recollits en el protocol: 0 

 Nombre d'entitats del CJB que tenen o han iniciat el procés d'elaboració del 
protocol: 0 

Acció: Protocol resposta incidències 

Objectius: 

 Establir un protocol de resposta per a les incidències. 

Execució: 

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

protocol. 

 Definició del protocol. 

Aquesta línia no s'ha desenvolupat durant l'any 2018 a causa de la reestructuració de 

l'equip de dinamització de l'equipament i resta pendent desenvolupar-la l'any 2019. 

Indicadors Protocol resposta incidències 

 Nombre d'incidències identificades: 0 

 Realització del protocol: 0 
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Acció: Ordre de l'equipament 

Objectius: 

 Fer seguiment de l'ordre de les sales i magatzem de l'equipament. 

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

espais. 

Execució: 

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

 Actualització de la cartelleria d'ordre de les sales. 

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

cartelleria. 

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

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

L'ordre de les sales es defineix 

amb contingut visual tant a la 

pàgina web com a les mateixes 

sales per tal que la informació 

arribi tant en el moment de 

realitzar la reserva com en el 

moment d'entrar a la sala on es 

recorda quina és la disposició 

adequada. Una vegada 

finalitzada l'activitat es 

comprova que l'organització ha deixat recollida la sala, o es pregunta per la seva 

recollida en cas de no poder tancar la sala en el mateix moment. S'ha de dir però que 

resulta difícil mantenir un control total sobre el conjunt d'activitats que es duen a 

terme a l'edifici i que sovint les entitats deixen desendreçada la sala o si mes no, no 

com indica la cartelleria. En línies generals, resulta complicat mantenir l'ordre de les 

sales pel volum d'activitats així com per la falta de dedicació de les entitats de 

comprovar i endreçar les diferents sales. No s'ha dut a terme cap modificació ni 

actualització, ja que la cartelleria es considera actualitzada. 
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Acció: Manteniment 

Objectius: 

 Realitzar accions de condicionament de l'Auditori. 

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

necessàries. 

 Solucionar la problemàtica amb el Districte de Gràcia sobre el petit 

manteniment de l'equipament. 

Execució: 

 Identificació de les accions necessàries per a la millora del condicionament de 

l'Auditori. 

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

l'Auditori. 

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

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

 Realització de reunions amb el Districte de Gràcia per a solucionar la 

problemàtica del petit manteniment a l'equipament. 

Durant el 1r semestre de l'any 2018 han continuat les problemàtiques amb el petit 

manteniment de l'equipament, que el Districte havia deixat de fer el gener de 2017. 

Finalment aquesta problemàtica s'ha solucionat i el Districte torna a fer el 

manteniment. 

Durant el mes de setembre es va dur a terme una intervenció a l'Auditori que va 

consistir a treure tot el sostre de fusta per tal de facilitar les possibles intervencions 

en manteniment que hi pot haver en un futur a l'equipament. El mes de desembre es 

van realitzar una intervenció per solucionar les goteres que hi havia en aquest espai. 

Resta pendent veure quines mesures es prenen per millorar la sonorització d'aquest 

espai. 

A finals de l'any 2018 s'ha dut a terme una inversió per a la compra de diferents 

materials: 

 10 taules plegables per substituir les que s'han anat trencant el llarg dels últims 

anys. 
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 1 armari per l'Espai de trobada per poder guardar el material d'aquest espai, 

sobretot permetrà ordenar i emmagatzemar correctament els cables i 

micròfons dels Bucs d'assaig i fer unes bústies per gestionar el correu entrant 

de l'equipament. 

 3 sofàs per l'Espai de torbada per substituir els que hi havia fins ara que 

s'havien trencat. 

 La compra de diferents materials per a la millora de la il·luminació i sonorització 

de l'Auditori. 

A més, aprofitant l'última setmana del mes de juliol, es va tancar el centre de cara al 

públic i l'equip tècnic va estar realitzant tasques de manteniment i millora de 

l'equipament. 

Acció: Espai de trobada juvenil 

Objectius: 

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

 Fer de l'Espai de trobada un lloc més acollidor. 

Execució: 

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

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

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

Tal com s'ha comentat en el punt anterior, a finals d'aquest any s'han comprat 3 sofàs 

per l'Espai de trobada amb l'objectiu de substituir els que hi havia fins ara, que estaven 

trencats. 

No s'ha fet el grafiti, però es marca com a línia a realitzar l'any 2019. 

Indicadors Espai de trobada juvenil 

 Accions de millora dutes a terme de l'Espai de trobada: 1 

 Realització del panell amb el grafiti: no 
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2.5. Sostenibilitat de l’equipament 

Acció: Equipament més sostenible 

Objectius: 

 Reduir la petjada ecològica de l'equipament. 

 Implementar mesures ambientals i sostenibles en el funcionament de 

l'equipament. 

 Formar part del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

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

agents les puguin implementar. 

Execució: 

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

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

nombre d'aigua que emmagatzema. 

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

calefacció / aire condicionat. 

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

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

 Reutilitzció dels fulls impresos per una sola cara. 

 Revisió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat signat per l'equipament. 

 Realització mínima d'una reunió trimestral de la comissió ambiental de 

l'equipament. 

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

realitzades. 

Aquest 2018 s'han dut a terme algunes de les accions proposades a inici de curs, altres, 

estan pendents de realització l'any 2019. Hi ha hagut força relleu dintre la comissió de 

sostenibilitat al llarg de l'any. Així i tot, la present està treballant fortament de nou per 

a fer d'aquest un equipament més sostenible. 

Pel que fa a les tasques més concretes, s'ha instal·lat brides als polsadors d'aigües, així 

com s'ha fet efectiva la reposició d'una part de les bombetes a l'edifici per unes de 
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leds. També s'ha fet una revisió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat signat per 

l'equipament. Per últim, les reunions trimestrals de la comissió també s'han fet 

efectives. Altres accions com la col·locació de cartells a les diferents sales s'ha dut a 

terme en algunes de les sales, però caldrà revisar-ho a tot l'equipament. Pel que fa als 

fulls impresos, també s'ha apostat per animar les treballadores a reutilitzar les dues 

cares en l'ús quotidià. 

Durant l'últim trimestre de l'any 2018 també es va dur a terme l'estudi de l'equipament 

per obtenir la certificació energètica de La Fontana. Aquest estudi el van dur a 

terme estudiants de la Casa d'Oficis Barris Sostenibles ubicada al Centre Cívic el Coll - 

La Bruguera. Des de l'equipament es valora molt positivament aquesta col·laboració 

amb aquest servei, ja que és del territori i treballa amb persones joves. Resta pendent 

de cara l'any 2019 rebre la certificació energètica. 

Indicadors Espai de trobada juvenil 

 Accions de millora dutes a terme de l'Espai de trobada: 1 

 Realització del panell amb el grafiti: no 

 Nombre d'accions de manteniment de reducció del consum d'aigua de les aixetes: 
10 

 Nombre d'accions de manteniment de reducció del consum d'aigua de les cisternes 
dels wc: 10 

 Col·locació dels cartells indicant que cal apagar la llum i la calefacció / aire 
condicionat a totes les sales de l'equipament: 5 

 Nombre d'espais en què les bombetes s'han substituït per leds: 8 

 Realització de la difusió sobre que l'equipament té plaques solars: 0 

 Revisió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1 

 Nombre de reunions dutes a terme per la comissió ambiental: 3 

 Introducció a la pàgina web de l'equipament les pràctiques sostenibles: 0 
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Acció: Edifici amic de la Bicicleta 

Objectius: 

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

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

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

 Aconseguir el segell d'Edifici amic de la bicicleta. 

Execució: 

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

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

 Instal·lació de caixes per a guardar bicicletes plegables. 

 Programació de tallers de reparació de bicicletes. 

 Realització de reunions amb l'Ajuntament de Barcelona per a aconseguir el 

segell amic de la bicicleta. 

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

bicicletes i estació de reparació. 

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

A principis de l'any es va fer la instal·lació d'un punt de reparació de bicicletes a 

l'entrada de l'equipament. Aquest espai ha tingut una bona acollida per part de les 

persones joves i aproximadament un cop a la setmana ve algun jove a inflar les rodes 

o a reparar la seva bicicleta. De totes maneres, cal seguir fent accions de difusió 

d'aquest espai. 

Les altres accions requerides per a l'obtenció del segell no s'han dut a terme i resta 

pendent que manteniment col·loqui les taquilles per guardar les bicis plegables. 

Per últim, en el marc de les Jornades de sostenibilitat que es van fer el mes de juny, es 

va fer un taller de reparació de bicicletes, que entre altres tenia com a objectiu donar 

a conèixer l'estació de reparació de l'equipament. 
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Indicadors Espai de trobada juvenil 

 Instal·lació del punt de reparació de bicicletes: sí 

 Adaptació de 3 espais de l'equipament per a l'aparcament de bicicletes: no 

 Nombre de tallers de reparació de bicicletes realitzats: 1 

 Nombre de participants en els tallers de reparació de bicicletes: 15 

 Nombre de reunions mantingudes amb l'Ajuntament de Barcelona per a l'obtenció 
del segell: 2 

 Obtenció del segell "edifici amic": no 
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Acció: Concerts més sostenibles 

Objectius: 

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

 Implantar un sistema de gots reutilitzables a l'Auditori. 

Execució: 

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

d'un sol ús a gots reutilitzables tenint en compte el funcionament dels concerts 

a l'Auditori. 

 Elaboració d'una proposta tècnica sobre el funcionament amb gots 

reutilitzables. 

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

a la gent que porti el seu got. 

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

 

Aquest 2018 s'ha realitzat l'estudi per poder realitzar els concerts a l'Auditori de forma 

més sostenible. En aquest sentit, s'han valorat diferents opcions, i finalment s'ha optat 

per un sistema mixt, en EL qual totes les entitats/associacions que facin ús de la sala 

per a concerts, podran optar per o bé llogar gots reutilitzables al CRAJ, o bé disposar 

de gots biodegradables de blat. Així, les dues opcions donen resposta a la necessitat 

de no generar residus contaminants per cada acte a l'Auditori. A més, també aquest any 

s'ha implementat la comunicació a cada cartell dels actes/concerts de fontana per 

animar a les participants a dur el seu got reutilitzable de casa. 

Per altra banda, també s'està estudiant reduir o eliminar la venda de llaunes. 
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Indicadors Espai de trobada juvenil 

 Elaboració de la proposta sobre la reutilització dels gots: 1 

 Implementació de la proposta de reutilització dels gots: 1 

 Disseny del segell pels cartells demanant que la gent porti el seu got: 1 

 Nombre de llaunes venudes en litres en relació als barrils: 1650 llaunes 
aproximadament 

Acció: Visites 

Objectius: 

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

l’equipament. 

Execució: 

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

Durant l'any 2018 l'equipament ha acollit 20 visites: Aquestes visites s'han dut 

conjuntament amb el Punt InfoJOVE. 

L’equipament segueix tenint una demanda per part de diferents col·lectius per 

conèixer l’equipament, el seu funcionament i els projectes qui si realitzen. En aquest 

sentit, i al no poder respondre a totes les demandes, s’ha dut a terme una priorització 

de quina tipologia de demandes s’acollirien, centrades sobretot en demandes de 

centres educatius relacionats amb el treball amb joves, entitats i centres educatius del 

Districte de Gràcia i entitats o ajuntaments que volen crear un equipament juvenil en 

el seu territori. 

Destacar que durant la majoria d'aquestes visites es dinamitzen amb una gimcana per 

dins l'equipament que té com a objectiu que les persones que assisteixen a les visites 

puguin conèixer l'equipament d'una forma més lúdica. 

Indicadors Espai de trobada juvenil 

 Nombre de visites realitzades. 20 

 Nombre de visites realitzades per tipologia: 

o Acompanyament equipaments juvenils: 3 

o Centre educatiu cicle formatiu: 7 

o Projecte internacional: 3 

o Centre d'educació secundària: 3 

o Centre salut mental: 2 

o Entitats de Gràcia: 2 
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Visites realitzades 

Data Institució Descripció Assistents 

10/01/18 Ajuntament del Masnou 
Acompanyament 

equipaments juvenils 
1 

11/01/18 Institut Ferran Tallada 
Centre educatiu cicle 

formatiu 
23 

19/01/18 Institut Can Vilumara 
Centre d'educació 

secundària 
25 

07/02/18 Institut Alexandre Galí 
Centre d'educació 

secundària 
9 

15/02/18 Institut Apel·les Mestres 
Centre d'educació 

secundària 
45 

19/03/18 Institut Severo Ochoa 
Centre educatiu cicle 

formatiu 
20 

21/03/18 
Lonneke Schilders • Fontys Hogeschool 

Pedagogiek 
Projecte internacional 50 

12/04/18 Institut Ribot i Serra 
Centre educatiu cicle 

formatiu 
14 

25/04/18 
Estudiants de youth work de la Leeds 

Beckett University 
Projecte internacional 20 

30/05/18 
Acompanyament gestió diutadana, 

PLataforma Infantil i Juvenil de les Corts 
Acompanyament 

equipaments juvenils 
3 

28/06/18 
Formadors de Formació ocupacional i 

formació no reglada 
Centre educatiu cicle 

formatiu 
10 

28/06/18 
Usuàries de l’hospital de dia d’adolescents 

de Sarrià 
Centre salut mental 10 

28/06/18 Hospital Clínic Centre salut mental 2 

08/11/18 Centre d'Estudis Joan Maragall 
Centre educatiu cicle 

formatiu 
23 

15/11/18 Fundació TriniJove 
Centre educatiu cicle 

formatiu 
12 

12/11/18 Estudiants Finlandesos Projecte internacional 30 

29/11/18 Ajuntament Vilafranca del Penedès 
Acompanyament 

equipaments juvenils 
1 

05/12/18 Escola Pia Diputació 
Centre educatiu cicle 

formatiu 
3 

14/12/18 Esplai Foc Nou Entitats de Gràcia 13 

20/12/18 ACIDH Programa Singulars Entitats de Gràcia 14 
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Acció: Participació en jornades 

Objectius: 

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

funciona-ment, projectes i organització. 

Execució: 

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

Durant aquest any 2018 l'equipament ha participat en un focus grup organitzat per la 

Diputació de Barcelona amb l'objectiu de definir el concepte d'equipament juvenil. 

Jornades 

Data Institució Descripció 

20/10/18 
Oficina del Pla Jove de la Diputació de 

Barcelona 
Grup de discussió recerca equipaments 

juvenils 
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3. Difusió i comunicació 

Acció: Pla de comunicació 2018 

Objectius: 

 Revisar les línies del Pla de comunicació 2017. 

 Elaborar el Pla de comunicació 2018. 

Execució: 

 Revisió de les línies del Pla de comunicació 2017. 

 Definició del nou Pla de comunicació 2018. 

La revisió i l'elaboració de les noves línies s'ha realitzat així com també s'ha fet la feina 

de coordinació amb les comunicacions de la resta de serveis de l'equipament. 

Indicadors Pla de comunicació 2018 

 Elaboració del nou Pla: sí 

 Canvis en les línies: sí 

3.1. Comunicació externa 

3.1.1. Mitjans de comunicació 

Acció: Relació amb els mitjans de comunicació 

Objectius: 

 Potenciar la relació amb els mitjans de comunicació.  

 Mantenir la base de dades de mitjans de comunicació. 

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

públics i deixar palesa l'activitat que hi ha a La Fontana més enllà de les vies 

pròpies de comunicació. 

Execució: 

 Complimentació de la base de dades cada vegada que s'aconsegueixin nous 

contactes i classificar-los per àmbit temàtic i públic destinatari. 

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

destacades (a valorar en cada cas). 
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 Enviament de notes de premsa de convocatòria de les activitats pròpies més 

destacades per tal d'arribar a nous públics (a valorar en cada cas però amb 

especial èmfasi en el Calendari singular, en tant que és el projecte de caràcter 

més ampli en públic i activitats). 

La base de dades compartida amb el CJB i el CRAJ s'ha actualitzat més en la mesura en 

què mitjans de comunicació o professionals han entrat en contacte amb els serveis 

més que no pas a iniciativa dels serveis. En alguns casos, per la temàtica de l'activitat 

que ens ha portat a buscar contactes, la dinàmica ha estat a l'inrevés. 

Pel que fa a les notes i comunicats sobre els projectes propis, s'han enviat notes de 

premsa en aquells casos en què es valorava que l'activitat podia ser d'interès general 

i l'impacte podia ser major. Per a la resta d'activitats amb públics més específics i/o 

estrictament juvenils, es valora que és més efectiu la comunicació per les vies pròpies 

i fent-la arribar a col·lectius, entitats i grups en general directament més que no pas a 

través dels mitjans de comunicació convencionals pel volum de gestions que implica i 

el seu èxit d'impacte. En aquest sentit, les notes de premsa a posteriori també han 

seguit aquest criteri i han estat molt puntuals. Així mateix, l'impacte en mitjans sovint 

ve donat més per la repercussió d'activitats que acollim a l'equipament i no tant per 

les notes de premsa de projectes propis. En alguns casos, el mecanisme ha estat 

atendre peticions de mitjans els quals han conegut la nostra activitat a través de les 

nostres vies de comunicació. 

El que s'ha explicat, té excepció amb els mitjans de proximitat territorial amb qui tenim 

més relació i es fan més ressò de la nostra activitat i amb qui, d'acord amb això, ens 

comuniquem d'una manera directa i, sovint, a través de les xarxes socials. Es tracta de 

Gràcia TV - betevé i L'Independent de Gràcia. 

Indicadors Relació amb els mitjans de comunicació 

 Nombre de mitjans a la BBDD: 507 

 Impacte en nombre d'aparicions de les notes que s'hagin enviat: 33 (del conjunt de 
notes de premsa enviades i altres vies) 

 Nombre de notes enviades: 4 

  



 
 
 

33 3. Difusió i comunicació 

3.1.2. Xarxes socials 

Acció: Dia a dia de l'equipament en les xarxes socials 

Objectius: 

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

l'equipament. 

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

bagatge accessible que defineixi el si de La Fontana a la xarxa. 

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

l'equip per tal d'acostar-se al jovent d'una manera espontània i despreocupada. 

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

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

Execució: 

 Realització d'una publicació setmanal que expliqui les activitats passades i no 

a tall de convocatòria a les xarxes socials, amb especial atenció a Instagram (per 

la seva idiosincràsia de funcionament). 

 Recollida d'imatges i informació per part de l'equip de dinamització per donar 

suport a la persona responsable de comunicació. 

 Realització mínima d'una publicació setmanal a Instagram que expliqui les 

activitats del dia, moments del quotidià de l'equip de treballadores de La 

Fontana i projectes de l'equipament, en un to espontani i despreocupat. 

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

sinó també per a les activitats regulars en funció de la tipologia (Fontana 

fridays, concerts, tallers, Micro obert, etc.). 

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

de difusió per a convocatòria. 

La comunicació del dia a dia de l'equipament se centra en Instagram. En aquesta xarxa 

hi ha dos tipus de publicacions: unes efímeres que duren 24 hores i unes altres fixes. 

Les de 24 hores són les més utilitzades per a explicar moments i anècdotes i enguany 

hem instaurat i estabilitzat aquesta via per a transmetre moments de l'activitat a 

l'equipament tant pel que fa a activitats com per a moments de l'equip de treballadors 
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i treballadores amb una regularitat d'una cada un o dos dies. Aquestes publicacions es 

fan en el mateix moment de l'activitat tot i que també hem comunicat aquest tipus de 

contingut en publicacions fixes a posteriori sobretot de les activitats pròpies de 

projectes de més envergadura: cicles del Calendari singular, DMJ, Cling!, tallers, etc. La 

regularitat de les publicacions fixes ha estat aproximadament d'una per setmana amb 

variacions en funció de les activitats de cada mes. Actualment el que cal reforçar més 

són les publicacions sobre l'equip de treballadors i treballadores perquè en fem però 

no amb tanta regularitat com les de les activitats. 

Per tal de poder recollir les fotografies i altres 

continguts per a aquestes publicacions es va 

establir un protocol amb l'equip de 

dinamització que permetés facilitar i agilitzar 

la transmissió d'aquesta informació a la 

persona tècnica de comunicació que és qui 

s'encarrega de fer les publicacions en la 

majoria de casos. De tant en tant encara fa 

falta recordar-ho o tornar a parlar-ho tot i que, 

a poc a poc, la d'informació ha anat assimilant-

se com a part de les tasques a realitzar en les 

tasques que cadascú realitza. 

Els hashtags es fan servir principalment per a 

tots els projectes de llarga durada. El que té 

més regularitat i incidència és el dels tallers. 

En qualsevol dels casos, l'ús per part d'usuaris 

i usuàries més enllà de les publicacions pròpies no s'ha assolit. 

Les publicacions sobre els tallers s'han fet però no han seguit la regularitat marcada 

com a objectiu sinó que ha estat més espaiada en el temps. Per tal de complir amb 

l'execució establerta ens ajudaria a planificar-ho d'una manera anual a priori per evitar 

estar només pendents del dia a dia. 
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Seguidors xarxes socials 

 2018 2017 2016 
Increment 

2018 
Increment 

2017 

Facebook 5956 5.498 4.787 +8,5 % +15 % 

Twitter 4849 4.511 4.017 +7,5 % +12,5 % 

Instagram 1070 654 401 +63 % +63,5 % 

 

 Publicacions per cada xarxa social 

Facebook 310 

Twitter 687 

Instagram 268 

 

3.1.3. Pàgina web 

Acció: Comunicació del discurs i dia a dia de l'equipament 

Objectius: 

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

reposada i duradora que a les xarxes socials. 

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

Gràcia i Barcelona per tal que vingui a desenvolupar el tipus d'activitat que li 

interessi, si és el cas.  

 Crear una imatge i un discurs accessible sobre la realitat i la identitat de 

l'equipament. 

Execució: 

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

s'hi expliqui alguna de les activitats desenvolupades en els darrers dies a la 

publicació. 

 Creació d'un apartat a la web on s'expliquin bones pràctiques pel que fa al 

funcionament de l'equipament (Protocol per a l'abordatge de les violències al 

CJB, pràctiques sostenibles, gestió ciutadana, etc.). 
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La pàgina web segueix sent la plataforma base on hi ha tot el contingut d'activitats de 

l'equipament i a partir del qual es genera la difusió a la resta de canals propis. Els nous 

apartats que es van projectar no s'han creat com a tal. En alguns casos, la feina ha anat 

dirigida a reforçar les xarxes socials que compleixen millor la finalitat ideada. En altres 

casos, no s'han creat perquè s'han prioritzat altres línies i no s'ha arribat a poder 

realitzar aquestes. D'altra banda, hi ha hagut impediments tècnics al web en els 

apartats destinats a la gestió diària que han passat també a ser prioritzats per sobre 

d'invertir a crear-ne de nous. 

Indicadors 2018 

Nombre de visites 33.064 

Pàgines visitades 72.389 

Usuaris/es 22.758 

Tràfic des de cercadors 15.560 

Tràfic directe 4.431 

Tràfic des de referències 2.452 

Tràfic des de xarxes socials 1.005 
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Acció: Pàgina web 

Objectius: 

 Mantenir el funcionament recentment redefinit de la pàgina web.  

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

sobre la programació i serveis de l'equipament. 

Execució: 

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

l'equipament. 

 Actualització dels diferents projectes i continguts de la pàgina web. 

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

activitats fetes per part de l'equipament. 

La pàgina web segueix sent la plataforma base on hi ha tot el contingut d'activitats de 

l'equipament i a partir del qual es genera la difusió a la resta de canals propis. En 

aquest sentit, totes les activitats i projectes que s'hi realitzen tenen la seva entrada 

actualitzada al web. Els nous apartats que es van projectar no s'han creat com a tal. En 

alguns casos, la feina ha anat dirigida a reforçar les xarxes socials que compleixen 

millor la finalitat ideada. En altres casos, no s'han creat perquè s'han prioritzat altres 

línies. D'altra banda, hi ha hagut impediments tècnics al web en els apartats destinats 

a la gestió diària que han passat també a ser prioritzats per sobre d'invertir a crear-ne 

de nous. 

Indicadors Pàgina web 

 Nombre de noves entrades a la pàgina web de l'equipament: 80 

 Creació dels nous apartats de la web: 0 

3.1.4. Butlletí 

Acció: Butlletí 

Objectius: 

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

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

darrer any.  

 Arribar a més joves interessats i interessades en les activitats i serveis de 

l'equipament. 

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

butlletí. 

Execució: 

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

de convocatòria. 

 Enviament de butlletins específics quan les activitats o requereixin. 

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

visible al web i xarxes amb publicacions atractives que enllacin al butlletí quan 

es publica. 

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

l'equipament a partir d'una base de dades comuna i compartida entre l'equip 

de dinamització i la persona responsable de la comunicació. 

La incidència del butlletí electrònic enguany s'ha vist afectada per la implementació 

de la llei de protecció de dades per la qual es van perdre moltes subscripcions. En 

qualsevol cas, més enllà de la pèrdua numèrica, es manté un percentatge d'entre el 

40% i el 50% d'obertures per la qual cosa es valora que, tot i no tenir una base de 

subscripcions gaire elevada, sí que és una eina útil i per a les persones que en fan ús 

perquè és un grau de fidelitat elevat. 

El butlletí s'ha enviat de manera regular cada 15 dies al llarg de l'any i els butlletins 

específics han estat molt pocs perquè no s'ha valorat que aportessin un tret diferencial 

en relació als regulars. 

El butlletí s'anuncia quan qualsevol persona o entitat usuària s'introdueix a la base de 

dades, en el formulari de sol·licitud d'espai al web, a les xarxes socials (juntament amb 

la publicació de cada nou butlletí i també amb publicacions específiques de captació 

esporàdicament) i també en l'atenció presencial. 

El correu predefinit no s'ha realitzat perquè s'ha prioritzat tota la gestió de la 

implementació de la nova llei de protecció de dades. 
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Indicadors Butlletí 

 Nombre d'inscrits al butlletí: 337 

 Nombre d'enviaments: 23 

 Incidència (oberts i clics a enllaços): 40% i 8% 

 Nombre de butlletins específics enviats: 2 

 Incidència (oberts i clics a enllaços): 37% i 9% 

 

 

3.1.5. Whats app 

Acció: WhatsApp 

Objectius: 

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

interessada a tall informatiu i d'inscripció a activitats. 

Execució: 

 Revisió el pla posat en marxa a mitjans del 2017. 
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 Implementació del Pla de funcionament del WhatsApp. 

Després d'una primera fase d'implementació el 2017 vam revisar el funcionament i 

vam establir alguns canvis per simplificar-ho. Aquest procés es va veure afectat i 

alentit pel canvi de persones treballadores a l'equip. Es valora que el pla no s'ha 

establert en la totalitat del que es plantejava i, a la pràctica, ha esdevingut només un 

mitjà per a atendre consultes. Aquesta és una de les seves finalitats i, en aquest sentit, 

totes les atencions es resolen. El que no s'ha assolit és que sigui un mitjà actiu de 

difusió per part de l'equipament. 

Indicadors WhatsApp 

 Implementació del Pla del WhatsApp. 

 Nombre d'atencions realitzades per aquest canal: 75 

 Nombre d'accions informatives dutes a terme a través d'aquest canal: 5 

3.1.6. Comunicació en paper 

Acció: Tramesa interna i externa 

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. 

La tramesa interna i externa s'ha realitzat regularment cada mes i s'ha racionalitzat la 

quantitat de paper utilitzat amb l'eliminació dels cartells. El 2019 es pretén enviar 

cartells només en aquells casos en els quals l'activitat sigui d'especial interès.  

La revisió de la base de dades és una gestió que queda pendent de fer. 

  



 
 
 

41 3. Difusió i comunicació 

Indicadors Tramesa interna i externa 

 Nombre de trameses internes i externes enviades: 22 

 Actualització de la base de dades: no 

 Definició de quina informació es posa dins la tramesa de cada mes: sí 

Acció: Agenda mensual en paper 

Objectius: 

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

en paper.  

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

contacte amb les persones interessades en la programació i serveis de 

l'equipament en l'atenció al públic i altres espais de contacte directe (Punt JIP, 

tramesa, etc). 
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Execució: 

 Seguir elaborant l'agenda mensual en el format actual. 

El format de fulletó per a l'agenda mensual s'ha mantingut enguany i s'ha establert 

com a publicació de referència en el primer contacte amb les persones usuàries. A més, 

també es distribueix a través de les vies externes (Punt JIP, tramesa i altres serveis de 

l'equipament). 

Indicadors Agenda mensual en paper 

 Nombre d'agendes elaborades: 11 

 Nombre d'agendes impreses: 11.000 

 Nombre d'agents els quals s'ha enviat l'agenda per tal que facin difusió de la 
programació de l'equipament: 125 

Acció: Tríptic de La Fontana  

Objectius: 

 Crear un material en paper on 

s'expliqui de manera general el si de 

l'equipament. 

 Facilitar la comprensió del projecte 

en les situacions de contacte directe: 

atenció al públic i altres espais. 

Execució: 

 Finalització del disseny del tríptic. 

 Impressió del tríptic. 

 Difusió del tríptic a diferents serveis 

i equipaments d’interès. 

El disseny del tríptic està finalitzat però no 

s'ha imprès ni distribuït. És una de les 

accions a realitzar amb prioritat al 2019. 
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Indicadors Tríptic de La Fontana 

 Realització de l'acció: sí 

 Nombre de còpies impreses: 0 

 Nombre i tipus d'accions de difusió del tríptic dutes a terme: 0 

Acció: Tríptic tallers 

Objectius: 

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

en la relació directa amb els i els joves. 

 Arribar a més joves i fidelitzar els existents. 

Execució: 

 Seguir elaborant la publicació en paper de convocatòria dels tallers al voltant 

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

El tríptic de tallers s'ha realitzat per als tres períodes trimestrals i també per als tallers 

de l'estiu i les activitats d'hivern. En tots els casos s'ha elaborat i distribuït dins del 

termini fixat. Les vies regulars de distribució en paper (més enllà de les vies digitals a 

internet) són: atenció presencial a l'equipament, els i les participants als tallers vigents, 

grups de joves que visiten l'equipament, punts JIP i tramesa interna i externa. 

Indicadors Tríptic tallers 

 Nombre de tríptics editats: 3700 

 Nombre de còpies impreses per edició: 1000 pels tres tallers trimestrals / 500 pels 
tallers d'estiu / 200 per les activitats d'hivern.  

 Nombre i tipus d'accions de difusió del tríptic dutes a terme. 24 
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Acció: Fulletons activitats pròpies 

Objectius: 

 Millorar la difusió de les activitats pròpies. 

 Arribar a més joves i fidelitzar els existents. 

Execució: 

 Seguir elaborant fulletons de les activitats pròpies que ho requereixen. 

Els fulletons o flyers de les activitats pròpies s'han elaborat de manera irregular. S'ha 

valorat en funció de cada cas i sobretot amb la perspectiva de si podrien ser distribuïts 

en grups específics més enllà del taulell informatiu de l'entrada. En aquest sentit, es 

podria millorar aquesta regularitat procurant contemplar la impressió de fulletons en 

el moment de programar una activitat i no esperar a saber si, uns dies més tard, cal o 

no cal reforçar la seva difusió. 
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Indicadors Fulletons activitats pròpies 

 Nombre de fulletons editats: 16 

 Nombre de còpies impreses: 4120 en total 

 Nombre i tipus d'accions de difusió dels fulletons dutes a terme: 16. Principalment 
són les activitats per a joves fins als 17 o 20 anys més enllà dels tallers. 

 

 

3.1.7. Comunicació de projectes propis 

Acció: Identitat comunicativa projectes propis 

Objectius: 

 Crear una identitat comunicativa reconeixible per als projectes propis regulars. 

 Arribar a nous públics i fidelitzar els existents. 

Execució: 

 Creació d'una imatge pròpia dels projectes propis. 

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

La identitat comunicativa dels projectes de programació pròpia i regulars existents 

s'ha mantingut i s'ha tingut en compte per als de nova creació. Un projecte que reuneix 

aquestes característiques és el "Calendari singular" però, en aquest cas, per l'evolució 

conceptual que ha viscut (ha passat a ser cicles temàtics), s'ha creat una identitat visual 

per a cadascun d'aquests cicles encara que, internament, sigui un sol projecte. 
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El circuit de difusió és més o menys estable per a projectes com, per exemple, els 

#FontanaFridays perquè el públic sempre és el mateix. En el cas del Calendari singular 

s'ha buscat en cada cas arribar a públic interessat i/o vinculat amb cada cicle 

principalment a través de les xarxes singulars. En alguns casos, aquesta feina 

específica s'ha pogut fer més a fons i en altres menys, tant per la particularitat de cada 

cicle com pel volum de feina i prioritat en cada moment. 

Indicadors Identitat comunicativa projectes propis 

 Creació d'una imatge pròpia per cadascun dels projectes propis: sí 

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

3.2. Comunicació interna 

3.2.1. Senyalística interna 

Acció: Pissarra informativa 

Objectius: 

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

activitats del dia a l'equipament. 

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

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

Execució: 

 Definició del funcionament d'aquesta nova pissarra. 

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

de la pissarra. 

La nova pissarra s'ha utilitzat els dies en què hi ha hagut activitats que mouen moltes 

persones. El funcionament ha estat basat en una acció en el mateix moment de 

l'activitat per part de la persona treballadora que en aquell moment s'ha trobat al 

taulell d'atenció al públic. El seu èxit a l'hora d'alleugerir la tasca d'orientació de les 

persones de l'equip és considerable i sobretot destacable en aquelles persones que 

venen regularment a l'equipament perquè ja ho han incorporat. És cert també que, en 

la resta de casos, el fet de preguntar és un acte d'inèrcia per part del públic i, per més 

que hi posem mesures com la pissarra, sempre hi ha qui no la veu i pregunta igualment. 
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La pissarra estàtica s'ha seguit utilitzant de manera diària per anunciar les activitats de 

cada sala. Si bé la pissarra mòbil anuncia les activitats grans, aquesta les anuncia totes. 

El seu funcionament és diari i regular si bé, en alguns moments, ha calgut posar atenció 

en recordar que cal que sigui així. 

Indicadors Pissarra informativa 

 Actualització de la pissarra diàriament: sí 

 Haver definit el funcionament de la pissarra: sí 

 

 

Acció: Cartelleria 

Objectius: 

 Actualitzar la informació dels cartells d'activitats pròpies i de les que se 

celebren a La Fontana.  

 Mantenir al dia la informació que hi apareix. 

 Visibilitzar les activitats de l'equipament al carrer més enllà dels recursos 

propis per tal d'arribar a més gent del Districte. 

Execució: 

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

la. 

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

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



 
 
 

48 Memòria Espai Jove La Fontana 2018 

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

externa. 

 Actualització setmanal de les cartelleres de l'equipament. 

La informació de la falca s'ha revisat i actualitzat així com la pertanyent als projectes 

que es fan en col·laboració amb altres serveis de l'equipament: ATE, PIJ, etc. 

Pel que fa a la distribució externa d'aquesta cartelleria, s'inclou a la tramesa amb 

regularitat mensual i als panells informatius del Districte amb regularitat setmanal. El 

contacte amb Districte es va regularitzar a mitjans d'any i ara ja és del tot fluid. 

La tipologia de cartells que s'inclou a la tramesa s'ha definit de manera que s'inclou 

l'agenda mensual que recull la informació destacada de totes les activitats del mes i 

els cartells del Punt InfoJOVE. Els cartells específics d'activitats de l'Espai Jove La 

Fontana se cenyeix només a projectes d'envergadura i destacats. 

La cartelleria impresa segueix sent una via regular per a la difusió de les activitats de 

l'equipament. En aquest sentit, es reserva un espai a la vidriera de l'entrada que es va 

actualitzant de manera regular. Així mateix, s'ha establert també el vidre de l'Espai de 

trobada visible des del carrer com a espai regular per a cartells de gran format. Cada 

mes (o adaptable a la temporalitat de l'activitat) s'actualitza amb el projecte de més 

envergadura: tallers, cicles del Calendari singular, festival CLING!, Castaween, etc. 

Indicadors Cartelleria 

 Revisió de la falca dels cartells de La Fontana: sí 

 Nombre de cartells enviats per a penjar-los als tams informatius del Districte de 
Gràcia: 16  

 Nombre de cartells penjats en el tam informatiu: 16  

 Actualització de les cartelleres: regular cada setmana 

Acció: Nomenclatura de les sales 

Objectius: 

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

 Canviar la nomenclatura de les sales. 

Execució: 

 Definició del procés de modificació del nom de les sales. 
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 Execució del procés definit. 

El procés de renovar la nomenclatura de les sales s'ha assumit com a part de la 

celebració del desè aniversari de l'equipament el 2019 i s'ha posat en marxa a finals 

del 2018. En primer lloc, s'han establert àmbits de l'associacionisme juvenil i de la 

història social i cultural de Gràcia per a cada sala i s'ha obert una campanya de 

convocatòria de propostes entre les associacions que participen de la vida de 

l'equipament. El gener del 2019 se seguirà amb el procés que finalitzarà amb una 

votació popular. 

Indicadors Nomenclatura de les sales 

 Realització de la definició del procés: sí 

 Realització del procés: a la meitat del procés 

 Noms de les sales definitius establers: no 

 

 

Acció: Imatge de les vidrieres de l'equipament 

Objectius: 

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

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

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

Execució: 

 Disseny dels vinils decoratius. 

 Col·locació dels nous vinils. 



 
 
 

50 Memòria Espai Jove La Fontana 2018 

El procés es va reactivar per tal de millorar i modificar el projecte inicial. Un cop es va 

decidir que aquest procés es fusionava amb el canvi de nomenclatura de les sales per 

l'aniversari de La Fontana, s'ha endarrerit la temporització fins a l'abril del 2019. 

3.2.2. Comunicació equip 

Acció: Comunicació interna 

Objectius: 

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

serveis ubicats a l'equipament.  

 Facilitar la interrelació personal i de projectes entre serveis. 

 Seguir posant en pràctica el Pla de comunicació interna entre equips elaborat 

l'any 2017. 

Execució: 

 Realització de reunions mensuals de coordinació entre les diferents persones 

responsables de comunicació de cada servei. 

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

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

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

del CJB per fomentar el coneixement de les persones que el conformen. 

 Definició de processos pas a pas del funcionament del centre. 

La comunicació i coordinació entre les diferents comunicacions dels serveis del CJB 

s'ha estabilitzat amb una reunió mensual en la qual es comparteixen i es coordinen 

accions conjuntes i s'intercanvia informació de l'estat de cada servei. Això es valora 

molt positivament perquè suma agilitat i cooperació en la feina de cadascun. 

A les reunions d'equip s'han tractat els aspectes de comunicació interna de manera 

espontània quan han sorgit necessitats. No s'ha establert com a punt concret i regular. 

Els espais de trobada entre els treballadors i treballadores de cada servei gestionat pel 

CJB han estat a la tancada anual on es treballen línies conjuntes i també es generen 

espais informals de trobada i al llarg de la darrera setmana de juliol. Així mateix, amb 

el CRAJ també s'ha realitzat una trobada conjunta per treballar les tasques que es fan 
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conjuntament. Més enllà de les trobades de la globalitat de treballadors i 

treballadores, també s'ha realitzat trobades i reunions per a projectes compartits i 

comissions entre les persones implicades de cada servei. 

Alguns exemples de documents "Pas a pas" que s'han generat i implantat amb èxit són: 

Objectes perduts, incidències tècniques, gestió de fulletons a l'Espai de trobada, 

contingut dels reports de tancament en cap de setmana i gestió del sistema de 

climatització de l'equipament. 

Indicadors Comunicació interna 

 Nombre de reunions de comunicació realitzades: 8 

 Nombre d'espais a les reunions d'equip dedicats a parlar d'aspectes relacionats 
amb la comunicació interna: 12 

 Nombre de trobades i activitats realitzades per a les treballadores. 

 Processos pas a pas defiinits: 5 
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4. Servei d’atenció a la ciutadania 

Acció: Gestió de la informació 

Objectius: 

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

que ofereix l'equipament. 

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

Districte. 

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

Execució: 

 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 durant tot l'horari 

d'obertura de l'equipament. 

 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 segons els criteris establerts en el document de pas a 

pas. 

L'horari en el qual l'equip tècnic de l'Espai Jove La Fontana realitza atenció al públic és 

de dilluns a divendres de 17.00 a 22.30, dissabtes de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.30 

i els diumenges de 17.00 a 21.00. L'equip tècnic del CRAJ realitza l'atenció al públic de 

l'equipament els dilluns i dijous de 10.00 a 15.00. Durant aquestes franges horàries, 

l'equip ha procurat sempre ser dues persones al taulell realitzant atenció ciutadana, 

tant de forma presencial, telefònica o telemàtica. 

En aquesta línia, l'equip de dinamització ha repartit els dies de la setmana en els quals 

els toca cobrir el taulell de l'entrada, per tal de poder repartir el temps de treball de 

qualitat al despatx de dinamització. 

Per a difondre activitats i serveis que l'Espai Jove La Fontana ofereix a la ciutadania, 

s'ha publicat mensualment l'agenda, que compta amb una breu descripció d'aquestes, 
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juntament amb el dia, l'hora i el preu. També es publica trimestralment en paper la 

programació dels tallers, i la difusió d'altres activitats. 

L'equipament compta, per a cada planta, amb diversos plafons i suports per a penjar 

cartelleria de les activitats pròpies o les activitats que s'acullen per tal de donar-ne 

difusió, i amb dos expositors de fulletons per a difusió d'activitats d'altres 

equipaments de la ciutat o d'especial interès per a les persones joves. 

Indicadors Gestió de la informació 

 Nombre d'atencions en persona realitzades: 5.263 

 Nombre d'atencions via correu electrònic realitzades: 5.516  

 Nombre d'atencions telefòniques realitzades: 3.432  

 S'ha mantingut actualitzada la cartelleria? Sí 

Acció: Gestió de l’acollida a l’usuari 

Objectius: 

 Canalitzar les demandes de les persones joves. 

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

 Establir i cultivar la relació amb els usuaris i crear un vincle amb beneficis per 

a cada una de les parts. 

Execució: 

 Identificació dels usuaris actuals i potencials.  

 Establiment d'un diàleg i recollida d'informació que permetrà adaptar les 

activitats a les necessitats específiques de les persones joves i entitats juvenils. 

 Control i gestió de la relació amb cada usuari. 

A través de l'atenció al públic (via telefònica, telemàtica o presencial) s'estableix un 

diàleg amb l'usuari en el qual les persones tècniques de l'Espai Jove La Fontana 

procuren donar resposta a totes les necessitats i propostes que ens arriben, siguin de 

caràcter individual o col·lectiu, establint una relació de proximitat i acompanyament. 

La programació d'activitats de l'Espai Jove La Fontana intenta adaptar-se a aquestes 

necessitats detectades. 
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Indicadors Gestió de l’acollida a l’usuari 

 Nombre d'usuaris els que se'ls hi ha fet un acompanyament específic de 
coneixement de l'equipament: 658 

Acció: Espai de trobada més sostenible 

Objectius: 

 Racionalitzar recursos i reduïr l'ús de paper. 

Execució: 

 Seguiment del document pas a pas sobre la gestió de la informació en paper 

rebuda. 

A principi de curs es van fer algunes revisions sobre tots els tríptics i documents que 

rebíem i no desitjàvem. En canviar de tasques, hi va haver un interval de temps on no 

es va seguir insistint en aquesta línia. Ara bé, amb la nova reformulació els dos 

informadors s'han encarregat d'iniciar de nou l'objectiu de  millorar sostenibilitat a 

l'Espai de trobada. En aquest sentit, s'està revisant actualment tota la cartelleria que 

estem rebent de més, i demanant de reduir aquests enviaments. 

Indicadors Espai de trobada més sostenible 

 S'ha aplicat el document pas a pas? sí 

 Nombre de correus electrònics enviats demanant que no s’enviï la documentació: 
13 

 Pes / nombre de tríptics rebuts no necessaris: 800 



 
 
 

55 5. Activitats i dinamització 

5. Activitats i dinamització 

5.1. Espai de trobada 

5.1.1. Activitats per a joves de 12 a 17 anys 

Acció: Punt de trobada de joves de 12 a 17 anys 

Objectius: 

 Oferir propostes d'oci alternatiu per a les persones joves de 12 a 17 anys per 

tal que puguin desenvolupar activitats relacionades amb els seus interessos. 

 Programar activitats lúdiques de lliure accés destinades als joves de 12 a 17 

anys durant els divendres tarda i caps de setmana. 

Execució: 

 Programació propostes de propostes vinculades a l'oci alternatiu per a joves de 

12 a 17 anys de caràcter regular (programació de Fonatana fridays, Micro obert, 

Torneigs diversos) i d'altres de caràcter puntual (vacances d'hivern i estiu, 

carnestoltes, castanyada, etc.). 

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

sentin a gust a l'Espai de trobada. 

El Fontana fridays es consolida amb la programació d'activitats diverses a l'Espai de 

trobada cada divendres en horari de tarda. 

Els joves poden apropar-se i gaudir dins un ambient d'oci alternatiu i distés. A part, en 

aquest espai els joves també hi poden venir a estudiar i compartir els seus dubtes dins 

un ambient no silenciós però moderant el volum de veu, ja que s'hi duen a terme altres 

activitats. 

Aquest any entre altres activitats, s'ha fet Escape Room, King of tokyo, partits de FIFA, 

Experiments casolans, Gran turismo Spot, Carnaval La Fontana és un circ, Torneig de 

dards, Micro Obert de Rap, Taller de xapes, Dapo, Gorros, bufandes i diademes de 

ganxet, Collage col·lectiu sobre les Emocions, Massatge facial i Cranial, Com respirem?, 

Collage i debat sobre el consumisme durant el nadal i tallers de malabars, entre 

d'altres. 

Com a novetat, juntament amb l'Aquí t'escoltem, s'han impulsat el projecte Trobem-

nos. Aquest projecte sorgeix de l'arrel de continuar amb el Tabú, projecte impulsat 
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entre la Generalitat de Catalunya i Candela, per tal de treballar dinàmiques envers les 

diverses violències i agressions que podem patir com a individus, formes diverses 

d'afrontar-les, protegir-nos o denunciar. Aquest projecte es planteja els dimarts de 

forma quinzenal i va dirigit a persones joves de 12 a 20 anys i es treballen dinàmiques 

de reflexió amb temàtiques d'interès social encarat a les necessitats i inquietuds de 

les persones joves amb diferents formats, però sempre amb espai per al debat i la 

reflexió. Per a participar-hi no cal inscripció prèvia. 

Indicadors Punt de trobada de joves de 12 a 17 anys 

 Nombre Fontana fridays organitzats: 32 

 Nombre de participants en les activitats: 204 

 Nombre usos Sala d’estudi Espai de trobada: 1.966 
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Acció: Co-creació de projectes d'interès pel públic juvenil 

Objectius: 

 Identificar, crear i desenvolupar projectes d'interès pel públic juvenil 

fomentant la seva participació i involucració en l'activitat. 

 Consolidar el projecte de Ràdio. 

 Estar atents per si hi ha inquietuds per projectes que van quedar aturats el 2017 

(skate, crew rap i cinema jove). 

Execució: 

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

juvenil. 

 Difusió del missatge que des de dinamització de La Fontana podem 

acompanyar i ajudar a desenvolupar propostes que sorgeixin dels mateixos 

grups de joves (Espai de trobada, Punt jip, etc.). 

Durant aquest any 2018 l'equipament ha acollit 2 projectes juvenils nous a 

l'equipament, Freestyle football i Dapo. Aquests són dos projectes autogestionats per 

a persones joves que fan un ús setmanal de l'equipament i que participen també 

activament en altres activitats de l'equipament. En aquest sentit, cada vegada són més 

nombroses les seves actuacions tant en l'Espai Jove La Fontana, com amb el compromís 

i l'acció al barri. Actuen de forma autogestionada promovent l'esport, espais de 

diversió, cooperació i confort entre els joves. Han actuat en el Comerç al carrer a plaça 

Trilla i també en exhibicions de La Fontana. 

Tal com s’explica més endavant, finalment el projecte de Ràdio La Fontana a juny de 

2018 es va decidir finalitzar. 

Indicadors Co-creació de projectes d’interès pel públic juvenil 

 Propostes realitzades durant el 2018: 2 

 Nombre d'activitats organitzades amb joves: 6, 2 d’elles de durada setmanal durant 
tot el curs 

 L'equip de dinamització ha tingut una actitud proactiva en la comunicació amb els 
joves? sí 
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Acció: Calendari festiu: decoració i realització d'activitats vinculades al calendari 

festiu 

Objectius: 

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

festiu (vacances d'hivern, carnestoltes, festa d'estiu i castanyada). 

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

públic jove de 12 a 17 anys. 

 Fomentar la participació del públic jove de 12 a 17 anys en l'organització 

d'aquestes activitats. 

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

tenen com a destinataris el públic jove de 12 a 17 anys s (ATE i Punt JIP). 

Execució: 

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

 Programació activitats de caràcter especial per a aquestes festivitats (Festa 

d'estiu, Túnel del Terror, etc.). 

 Programació d'aquestes accions conjuntament amb els serveis ubicats a 

l'equipament destinats al públic jove de 12 a 17 anys, especialment ATE. 

 Promoció de la participació del públic jove de 12 a 17 anys en l'organització de 

les activitats des de dos vessants: 

o Participació en el marc d'una activitat prèviament organitzada per 

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

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

Durant aquest any s'han organitzat 3 activitats vinculades al projecte Calendari festiu: 

Carnestoltes, Fontana Summer Party i Castaween. 

Carnestoltes: 

Aquest any es va celebrar la festa de carnestoltes a l'equipament el divendres 9 de 

febrer. La temàtica del carnestoltes per aquest any va ser el Circ. Es va decorar 

l'equipament al voltant de la temàtica, es va organitzar un taller de maquillatge, les 

noies del taller de l'Entre noies de l'ATE van punxar música i per últim, també hi havia 

un phototcall. 
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En total van participar unes 46 persones en l'activitat. 

 

Fontana Summer Party: 

En el marc de les activitats d'estiu a la plaça, celebrar el final del curs escolar i fer la 

mostra de tallers, el dia 22 de juny es van programar la segona edició de La Fontana 

Summer Party. 

Durant la tarda es va fer una mostra de diverses activitats i tallers i un berenar. Per un 

problema tècnic aquest any no es va poder fer la festa de l'espuma. 

En total van participar unes 60 persones en l'activitat. 
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Castaween: 

Aquest any l'organització del passatge del terror va comptar amb la participació de 

l'entitat Brigada SOS. Amb aquesta entitat es va treballar des d'un mes abans de la 

realització del passatge del terror, organitzant dues trobades setmanals per definir 

tota l'activitat i preparar tots els decorats. 

El dia del passatge hi va haver dues activitats, una era el passi del mateix túnel i l'altre 

la caracterització de les persones que venien sense pintar-se, en cas de voler-ho fer. 

En cas que algú volgués participar en el túnel més enllà de passar-hi, ho podia fer fent 

d'espantador juntament amb els altres personatges del túnel. 

En total van participar unes 100 persones en l'activitat. 
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Indicadors Calendari festiu: decoració i realització d'activitats vinculades al calendari festiu 

 Nombre de decoracions realitzades al llarg de l'any: 3 

 Activitats festives realitzades: 3 

 Joves que han participat duen a terme alguna tasca dins les activitats: 50 

Acció: Ràdio La Fontana 

Objectius: 

 Acollir i acompanyar joves interessats en participar del projecte. 

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

de ràdio i el format dels programes. 

 Consolidar un grup estable i que aquest esdevingui autònom. 

Execució: 

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

sigui suficientment autònom com per funcionar sol. 

 Formació dels i les joves en aspectes tècnics (taula de so) i periodístics 

mitjançant un especialista. 

El taller de ràdio es va dur a terme entre el gener i el juny i com l'any anterior, estava 

organitzat conjuntament amb l'Aquí t'escoltem. Finalment, a partir del mes de 

setembre es va decidir deixar d'apostar pel projecte. 

El projecte, volia oferir un espai on les persones joves de 12 a 17 anys es relacionessin 

entre ells compartint interessos i inquietuds i, afavorint el desenvolupament del seu 

esperit crític, la seva capacitat d'autoorganització i el treball en equip, alhora que 

participessin d'una finestra oberta al món a través de la radio. Per això es va plantejar 

un acompanyament inicial intens, per part de l'equip de dinamització, amb la voluntat 

que anés esdevenint menor a mesura que el grup adquirís més autonomia. És en aquest 

sentit, que es va proposar un format de taller gratuït. 

Al llarg de l'any es van oferir 2 tallers, corresponents als trimestres d'hivern i 

primavera. 

La dinàmica del taller va consistir en la realització quinzenal d'un programa d'entre 30 

minuts i 1 hora de durada. Així, una setmana es preparava el programa i s'enregistrava 

un avançament promocional i la següent s'enregistrava el programa sencer. Cada 



 
 
 

66 Memòria Espai Jove La Fontana 2018 

programa tocava un tema, un seguit de seccions i continguts decidits de forma 

assembleària, col·laborativa i participativa entre tots els membres de l'equip a través 

de diferents dinàmiques. Així doncs, es van treballar tant aspectes pedagògics com la 

presa de decisions i el treball en equip com recursos del llenguatge radiofònic i 

l'elaboració de continguts de manera creativa. En total es van fer 8 programes amb 

temes com l'humor; Deures i sistemes educatius; L'art i la cultura; Països, cultures i 

diferents maneres de viatjar; Sèries, pel·lícules i personatges o la cobertura de la 

Mostra de tallers. A més, es van organitzar dues sortides, una al programa"Estat de 

Gràcia" de Catalunya Ràdio i una altra al programa "La Caixa Negra" de Boca Ràdio amb 

el qual es va fer emetre un programa conjunt. 

Tot i que els resultats no eren pas dolents, s'ha decidit aturar el projecte per falta 

d'assistència i compromís de les persones joves envers el mateix. Considerem que és 

difícil arribar a l'objectiu de què el taller es dugués a terme de forma autogestionada 

entre els joves. 

Es decideix continuar amb altres tallers conjuntament amb l'Aquí t'escoltem. 

Indicadors Ràdio La Fontana 

 Nombre persones inscrites als tallers dels diferents trimestres: 

o 1r: trimestre: 8 

o 2n trimestre: 5 

 Nombre de tallers realitzats: 2 

 Persones que han realitzat al taller més d'un trimestre consecutiu: 3 

 Estat de maduresa del grup. El grup està preparat per esdevenir autònom? No 
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5.1.2. Oci esportiu 

Acció: Oci esportiu 

Objectius: 

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

 Promoure actituds i relacions saludables. 

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

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

Execució: 

 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 dels i les joves per a la realització de campionats i 

trobades vinculades a la pràctica d'esports minoritaris. 

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

activitats puntuals. 

Es continua amb la participació de les persones joves de forma autogestionada 

utilitzant el ping-pong. El material es facilita des de l'Espai trobada i es retorna en el 

mateix espai. 

Cal remarcar l'organització de dos torneigs de ping-pong, un d'ells amb El Club Ariel i 

l'altre de forma autogestionada amb els/les joves de l'equipament. 

Com a activitats puntuals s'han organitzat trobades de malabars i slack-line a la plaça, 

jocs de taula a l'Espai de trobada i Olimpíades de Dapo a l'Auditori. 

Com a projecte a perseguir durant l'any vinent, ens marquem l'obertura i renovació 

d'activitats d'oci esportiu a la plaça, juntament amb les dinàmiques que ja funcionen. 

Indicadors Oci esportiu 

 Nombre usos taula de ping pong: 310 

 Nombre de persones usuàries: 501 

 Nombre de campionats de ping pong organitzats: 3 

 Nombre d'iniciatives liderades vinculades a l'organització dels i les joves per a la 
realització de campionats o trobades: 1 
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5.1.3. Micro obert 

Acció: Micro obert de rap 

Objectius: 

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

 Donar cabuda a diferents iniciatives vinculades al rap. 

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

rap prioritzant aquelles de col·lectius lliures de relacions comercials. 

Execució: 

 Programació de 2 micros oberts de rap al trimestre. 

 Dinamització dels micros oberts per evitar que el format actual es torni 

repetitiu. 

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

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

vulguin desenvolupar activitats o projectes a mitjà termini vinculats a 

l'equipament. 
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Aquest any ha estat un contrast pel que fa a la participació juvenil respecte el rap. Vam 

començar el curs amb diverses demandes de joves que volien organitzar alguns 

esdeveniments de rap. Vam dur a terme el Rap4All amb un col·lectiu de joves del barri, 

i van actuar més de 10 artistes de rap. Més endavant, vam realitzar un parell de micros 

oberts de rap a mitjans d'any. Però un pas significatiu va ser organitzar un micro obert 

a la plaça amb el col·lectiu BlockParty, fent un salt exponencial de qualitat en els micros 

oberts de La Fontana. Aquest va tenir lloc el 13 de Juliol i va tenir una bona participació. 

En aquest sentit, la valoració és positiva per arribar a assolir aquest objectiu. Així i tot, 

replantegem l'objectiu de fer de La Fontana un espai de referència pel rap jove i 

s'aposta de cara l'any 2019 per programar 2-3 actes de rap juvenil amb la BlockParty 

per oferir aquest espai, cobrir l'interès juvenil en aquesta matèria i fer-ho d'una manera 

qualitativa, en un format que s'adapta a la participació de les persones joves. En aquest 

sentit, hem acollit les diferents demandes com la Gold Battle i hem donat resposta a 

les propostes de rap que sorgien de les persones joves. 

Indicadors Micro obert 

 Nombre de micros oberts de rap programats: 3 

 Accions implementades per a la innovació en la dinamització del micro obert: 1 

 Nombre d'activitats desenvolupades per iniciativa pròpia de les persones joves: 2 
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Acció: Rap com a eina comunicativa 

Objectius: 

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

 Fomentar la presència de participants de diferents gèneres i de persones 

d'origen cultural divers. 

 Que els micros oberts de rap siguin espais d'aprenentatge. 

Execució: 

 Introducció d'una figura externa de dinamització en els micros oberts que 

mitjançant el rap, pugui incidir i replicar actituds i discursos. 

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

lletres. 

 Reforç la difusió específica destinada a fomentar la participació de diferents 

gèneres i persones d'origen cultural divers. 

La col·laboració amb el col·lectiu BlockParty ha estat cabdal per treballar el discurs en 

les violències i el discurs discriminatori. D'aquesta manera, també volíem fomentar la 

presència dels diferents gèneres en el micro obert de La Fontana, i així va ser. El micro 

obert organitzat amb aquest col·lectiu va esdevenir un espai relacional i respectuós 

entre els discursos i les persones presents. Pel que fa a la programació de tallers per 

treballar continguts, es va programar un taller, però no va tenir suficients inscrits per 

tirar-ho endavant. La valoració d'aquest pas respecte a generar discursos lliures de 

violències i discriminacions ha estat positiva amb el projecte organitzat amb la 

BlockParty. 

Indicadors Rap com a eina comunicativa 

 Introducció de la figura de dinamització: 1 activitat 

 Acollida ha tingut entre els participants de les propostes introduïdes: 1 activitat 

 Nombre de tallers realitzats.: 0 (1 programat) 

Acció: Micro obert general 

Objectius: 

 Facilitar espais oberts de creació, expressió i experimentació. 

 Diversificar la tipologia de temàtiques participants dins el Micro obert general. 
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 Ampliar la difusió de convocatòria de Micro obert a col·lectius artístics de 

diferents tipologies susceptibles d'estar interessats. 

 Reformular la proposta de Micro obert general. 

Execució: 

 Programació d'1 Micro obert general trimestral. 

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

Micro obert. 

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

 Difusió específica del projecte a aquelles persones vinculades a aquestes 

temàtiques. 

El projecte de Micro obert general actualment no acaba de funcionar. Al llarg de l'any 

n'hem programat dos, un a principis d'any, i l'altre a mitjans d'abril, amb una 

participació més aviat escassa. Ambdós s'han acabat convertint en espais pels 

cantautors/es prèviament convidats per poder actuar. No com un aspecte negatiu, sinó 

com un concepte lluny de ser un micro obert. Per aquesta raó, donada que la 

participació tenia a veure amb les persones que venien a actuar i no en la participació 

juvenil en un espai de creació musical com hauria de ser un micro obert, no té sentit 

seguir apostant-hi. Els objectius proposats no han estat complerts. En aquest sentit, 

s'ha fet una reformulació del projecte de cara a l'any 2019 i s'aposta per seguir donant 

veu a les persones joves músiques en un format de Jam session, esdevenint un espai 

de creació musical i espai relacional en l'àmbit musical amb les diferents persones 

joves músiques del barri. 

Indicadors Micro obert general 

 Nombre Micros oberts generals programats: 2 

 Nombre de joves participants segons temàtiques: 6 

 Nombre d'accions de difusió específiques realitzades: 2 
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5.1.4. Fontana lúdica 

Acció: Jocs de taula i jocs de rol 

Objectius: 

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

 Dinamitzar trobades i espais d'intercanvi de jocs de taula, rol i videojocs. 

Execució: 

 Programació de partides dels jocs de taula a l'Espai de trobada (Fontana fridays 

i diumenges). 

 Foment l'ús espontani dels jocs de taula. 

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

organitzar trobades periòdiques. 

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

projectes entorn aquesta temàtica. 

Durant l'any 2018 s'han organitzat 4 trobades per a jugar a jocs de taula de diferent 

temàtica, sempre amb els jocs amb els quals comptem a l'Espai Jove La Fontana. 

L'assistència a aquestes trobades ha estat irregular, és a dir, malgrat que les quatre 

activitats han comptat amb usuaris, mai han estat els mateixos. Al gener es va 

programar una tarda de "King Of Tokyo", a la qual van assistir 6 joves de 12 a 17 anys, 

que van estar jugant amb l'acompanyament d'un dinamitzador. Al maig i el juny es va 

programar una tarda de jocs de taula en general és a dir, sense cap joc específic. 6 i 5 

joves respectivament, acompanyats d'un dinamitzador, van estar jugant a jocs de taula 

variats. Finalment, al desembre, també es va organitzar una activitat de jocs de taula 

genèrics a la qual van assistir 10 joves. 

Durant els primers mesos de l'any 2018 es va programar una lliga del joc de PlayStation 

4 FIFA 18 els dissabtes a la tarda. Les persones joves venien a passar la tarda i mentre 

no els tocava jugar els seus partits, es promocionava l'ús dels jocs de taula de 

l'equipament. Aquest foment dels jocs va tenir més èxit que les trobades directament 

organitzades per a jugar a jocs de taula. 

Alguns dels joves de 12 a 17 anys, acabada ja la lliga del FIFA 18, van seguir amb la 

dinàmica de venir a l'Espai de trobada i fer ús dels jocs de taula. 
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Indicadors Jocs de taula i jocs de rol 

 Nombre de partides organitzades: 4 

 Nombre d'usos dels jocs de taula fora de les activitats organitzades: 36 

 Nombre d'usuaris dels jocs de taula fora de les activitats organitzades: 90 

 Nombre d'activitats organitzades en relació als jocs de rol: 0 

 Creació del grup de joves: 1 

 Nombre d'activitats acollides vinculades a aquesta temàtica: 0 

 

 

Acció: Fontana by night 

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 conjuntament amb el GT de Cultura dispersa les trobades de 

Fontana by Night. 



 
 
 

76 Memòria Espai Jove La Fontana 2018 

El 10 de novembre del 2018 es va realitzar el Fontana by Night. L'equip de 

dinamització de l'Espai Jove La Fontana va participar directament en l'organització de 

l'esdeveniment, anant a les reunions prèvies del Grup de treball d'Univers Alternatiu 

del Consell de la Joventut de Barcelona, oferint suport actiu en l'organització prèvia i 

durant el mateix acte. 

L'activitat va consistir en un esdeveniment d'oci alternatiu, que agrupava diverses 

associacions relacionades amb aquesta temàtica. L'objectiu d'aquesta trobada és oferir 

a la població jove un espai d'oci nocturn fora dels estàndards de consum habituals, per 

tal de potenciar costums de lleure nocturn més saludables. D'aquesta manera, des de 

les 18.00 fins a les 02.00 de la matinada, l'Espai Jove La Fontana va comptar amb 

activitats de SoftCombat (tant del mateix combat com de creació dels materials propis 

de l'activitat), partides de format curt de jocs de rol i més de 300 jocs de taula. Es van 

utilitzar 10 d'aquests jocs per a fer un torneig multi-jocs a partir de les 22.00. Des de 

l'equip de dinamització de l'Espai Jove La Fontana es va organitzar un escape room de 

18.00 a 22.00. 

Indicadors Fontana by night 

 Organització de La Fontana by night: 1 

 Nombre de participants: 200 

 Nombre d'activitats organitzades dins la trobada per part de l’equip de 
dinamització: 1 
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Acció: Escape room 

Objectius: 

 Donar a conèixer els projectes i serveis de La Fontana adreçats al públic juvenil 

d'una forma lúdica. 

Execució: 

 Disseny d'un nou escape room més llarg. 

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

de l'equipament. 

Aquest any 2018 s'ha creat un nou escape room a l'equipament, amb l'objectiu de 

millorar l'anterior que havíem creat. Aquest té una durada aproximada d'una hora i la 

temàtica del joc està directament vinculada a l'equipament, ja que l'objectiu dels 

jugadors és trobar proves per a conèixer les activitats programades de l'equipament i 

per a incriminar un fons voltor que vol comprar l'edifici. Diverses proves del joc van 

relacionades amb la programació pròpia de l'Espai Jove La Fontana. 

L'activitat s'ha programat en dues ocasions i ha comptat amb la participació de nou 

grups, amb un total de cinquanta usuaris. En general, els grups venien ja fets (com per 

exemple la participació d'un grup de joves de YMCA o els usuaris d'un pis assistit) però 

en alguna ocasió s'han ajuntat usuaris que venien individualment o en parella, per tal 
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de fer l'experiència més entretinguda, ja que el treball en equip i la cooperació és 

essencial. 

Indicadors Escape room 

 Nombre d'escape room organitzats: 2 

 Nombre d'usos: 9 

 Nombre d'usuaris: 50 

Acció: Utilització de la PS4 

Objectius: 

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

 Fomentar la coneixença entre els i les participants. 

 Promoure actituds i relacions saludables. 

 Vetllar per una presència equitativa de tots els gèneres. 

Execució: 

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

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

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

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

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

tipus de públic. 

La PS4 té dos usos principals. El primer és aquell esporàdic i puntual, en el que posem 

la PS4 a disposició de les persones joves quan en fan demanda en el dia a dia. A través 

d'aquest ús es fa ressò de les demandes de les persones joves pel que fa al tipus de 

jocs que voldrien jugar, encara que la principal demanda és la del FIFA i no mostren un 

interès pronunciat per cap altre joc. No se n'ha fet publicitat explícita més que en el 

moment de la seva adquisició i en l'organització de tornejos, que seria el segon ús que 

se'n fa, per la qual cosa els usuaris solen ser assidus. En aquest aspecte, es podria 

realitzar una millora de la publicitat per a captar més usuaris i aprofitar millor així el 

material. 
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El segon ús, referent a l'organització de tornejos, va tenir un èxit total en el curs passat 

(gener 2018 a juny 2018), però en aquest curs (setembre - desembre 2018) no ha 

tingut una demanda suficient per a realitzar-se. Encara que s'ha contactat amb els 

antics participants i realitzat una difusió per internet i a través de cartelleria, tan sols 

5 persones s'han inscrit en el torneig, per la qual cosa s'ha cancel·lat. Es valora que hi 

pot haver hagut una pèrdua d'interès del públic, potser relacionat amb la falta del 

component de "novetat", tant de la PS4 com dels jocs. Aquest component també 

explicaria la falta total d'ús de la Wii. 

L'objectiu que es defineix per al curs següent, és la implementació del segon ús a 

través de l'aportació d'alguna novetat com podria ser un joc nou, per donar a conèixer 

al públic de la seva disposició i vincular així al públic amb l'Espai de trobada. 

Indicadors Utilització de la PS4 i Wii 

 Wii: 

o Tornejos organitzats: 2 

o Assistents als tornejos: 12 

o Persones: 120 

o Usos: 32 

 PS4: 

o Tornejos organitzats: 14  

o Assistents als tornejos: 140 

o Persones: 28 

o Usos: 5 
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5.1.5. Sostenibilitat 

Acció: Renova la roba jove 

Objectius: 

 Conscienciar de la importància de fer accions sostenibles per assegurar un 

entorn més sostenible. 

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

renovar l'armari. 

Execució: 

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

Com a novetat aquest 2018 s'ha 

creat una nova variant del projecte 

Renova la teva roba, i s'ha creat un 

nou projecte focalitzat només a 

públic jove (12-35 anys). Aquest 

canvi respon a una llarga demanda 

encapçalada per uns quants dels 

equipaments juvenils participants 

en el projecte. Aquest canvi ens ha 

afavorit tot i que caldrà reforçar la 

part de difusió als instituts perquè 

vagi incrementant el nombre de 

participants. 

Al llarg de l'any s'han realitzat dues edicions (mes de maig i mes de novembre). Com 

s'ha anat fent anteriorment durant la setmana en què es realitza el Renova es fa 

recollida de roba al llarg de tres tardes i el dia de l'intercanvi, es pot triar entre les 

peces rebudes quina pot fer més servei a l'armari de casa teva. Per facilitar la 

participació juvenil aquest 2018 també hem agafat peces de roba el mateix dia de 

l'intercanvi. 

Durant l'edició del mes de novembre es va programar un taller paral·lel al Renova que 

tractava la pressió estètica. Aquest taller es va pensar, conjuntament, amb la companya 

del projecte d'Aquí t'escoltem i no va tenir gaire èxit. En un futur el repetirem esperant 

més participació. 
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Indicadors Renova la teva roba jove 

 Nombre d'edicions del Renova la roba jove programades: 2 

 Nombre de participants en l'activitat: 53 

Acció: Strafalarius 

Objectius: 

 Conscienciar de la importància de fer accions sostenibles per assegurar un 

entorn més sostenible. 

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

renovar l'armari. 

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

Execució: 

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

 Ordenar mensualment l'espai d'intercanvi de roba. 

 Difusió de la proposta en els canals comunicatius de l'equipament. 

Al llarg d'aquests anys el projecte Strafalarius ha anat passant per diferents etapes i 

des de setembre es va decidir anul·lar-lo perquè l'espai on estava ubicat era poc visible 

i no se'n feia massa ús. De cara a l'any vinent es planteja ressituar aquest projecte a 

l'Espai de trobada; de més fàcil accés per a tothom i molt més visible per a les persones 

joves que vulguin renovar les peces de roba del seu armari. 

Indicadors Strafalarius 

 Nombre d'usos de l'espai: 60 

 Manteniment de l'espai ordenat: 2 

 Nombre d'accions de difusió d'aquest espai: 0 
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5.2. Calendari singular 

Acció: Programació d'activitats vinculades al calendari mundial i dates assenyalades 

Objectius: 

 Commemorar les dates que considerem rellevants en el calendari mundial així 

com aquelles que considerem importants a visibilitzar des de una perspectiva 

crítica. 

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

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

projecte. 

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

del projecte. 

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

 Treballar transversalment els diferents àmbits d'actuació del CJB. 

Execució: 

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

perspectiva crítica.  

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

Punt JIP. 

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

desenvolupar conjuntament el projecte. 

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

les temàtiques a treballar. 

 Reformulació del format del projecte, passant a treballar menys dates però amb 

un nombre més elevat d'activitats. 

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

eixos de treball del CJB, en especial en els de Salut, Interculturalitat i 

Sostenibilitat. 

Aquest 2018 s'han organitzat 9 cicles amb la voluntat de conscienciar sobre diferents 

temàtiques d'interès social i juvenil. La suma dels actes és de 40 activitats, la majoria 
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dels quals s'han coordinat amb diferents serveis de la casa, com el Punt InfoJOVE 

Gràcia o l'ATE. 

També una part d'aquestes activitats s'ha coorganitzat amb entitats del Districte. La 

part restant s'ha fet amb entitats de Barcelona. 

La totalitat dels cicles organitzats han estat els següents: 

Te n'Adones? (del 20 de febrer al 13 de març) 

 Microteatre amb Cia. Les Fugitives: Dona-foc. La dona que es crema. Recital 

poètic d'artistes del segle XXI. 

 Exposició: imatges per pensar. Absències, 

presències i tòpics relacionats amb la 

representació de les dones als mitjans de 

comunicació. Elaborada per l'ODMC. 

 Taula rodona: «En clau de Do(na). Amb Roba 

Estesa, Marta Trujillo, K te kalles. 

 Exposició col·laborativa i taller: 

#MemesFeministes 

 Taller vivencial: «Qüestionant el gènere des 

del marge» 

La Fontana estilogràfica (del 23 d'abril al 3 de maig) 

 Taller d'escriptura amb el bigoti de 

Nietzsche 

 Taller de llengua de signes catalana amb 

l'Associació APSO. 

 Taller «sense pretensions poètiques» amb 

Marina Eg. 

 Taller de memes feministes amb Ana Burgos 

 Tarda de cantautores, amb Nunoy, Sammy i 

Maria Fàbregas 
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Dia internacional de la premsa (3 de maig) 

 Xerrada amb SomAtents: Periodisme i poder. De quin són els mitjans que ens 

informen? 

Dia internacional de la Música (21 de juny) 

 Concert a la plaça, amb The Boozan Dukes i ballada de swing amb SwingCats 

La Fontana amb les persones refugiades (del 18 al 29 de juny) 

 Teatre: «Bullia el Mar: Cant d'Illir Kosore, amb l'alumnat de l'Institut Ventura 

Gassol 

 Aquest sol, hi és per a tots? Amb col·loqui posterior amb Stop Mare Mortum 

 Performance: EL mur de la vergonya a càrrec de Sahara dempeus. 

 Cinema documental. «Barcelona te'n recordes? A càrrec del GT Bòsnia 

 Dansa: Orienta i arab. A càrrec de Devorah Korek i Associació Barcelona Human 

Aid. 

 Exposició: «Els infants, les nsotres vides» a càrrec de l'AEIG Rudyard Kipling. 

Documentals Frescos, cinema documental amb col·loqui a la fresca (del 13 al 27 de 

setembre) 

 Y sin embargo, AlQuds amb l'Associació Mundubat 

 Blessy, amb Càmeres i Acció 

 Follo ergo sum, projecció dels capítols de la sèrie. 

Cicle cinema ambiental. Dia internacional per la reducció dels desastres naturals (10 

d'octubre) 

  River Blue. Documental que analitza l'impacte ambiental de la indústria de la 

moda. 

Cicle activitats contra la violència masclista 25-N (del 20 al 27 de novembre) 

 Teatre fòrum: «El carrer és nostre, que es noti» 

 Taller obert: «Trobem-nos» TABÚ sobre assetjament. 

 Instal·lació participativa. Estenedor contra la violència masclista. 
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 Teatre: «Tuppers» un text de Gaia Bautista. 

 Taller obert: Autodefensa per a noies 

 Exposició participativa. Treure la merda masclista del teu dia a dia! 

 Teatre fòrum: «Prou» Una reflexió sobre l'assetjament sexual. 

Desembre DDHH (del 10 al 16 de desembre) 

 «Fronteres Invisibles». Joc de taula sobre discriminacions en les persones 

migrades. 

 Exposició: «El discurs de l'odi». Com es genera i com podem fer-li front.  

 «Discriminacions que ens travessen». Taller amb la fundació Bayt Al Taqafa 

 Projecció de curtmetratges: «30+1 Film Rights». 

 Teatre: «Adentro». Peça de creació sobre la realitat dels CIES. Projecte Teatre 

Social. 

La valoració ha estat positiva pel que fa als objectius marcats en les línies 

estratègiques. Així i tot, cal seguir fomentant el treball amb diferents serveis de 

l'equipament, així com potenciar el treball amb les entitats per seguir fent créixer el 

projecte. 
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Indicadors Calendari singular 

 Cicles organitzats 9 

 Activitats 40 

 Organitzades amb serveis equipament 14 

 Participen entitats juvenils districte 5 

 Participen entitats no juvenils districte 12 

 Participen altres entitats 

5.3. Tallers 

Acció: Realització dels tallers 

Objectius: 

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

Districte de Gràcia. 

 Donar oportunitats a les entitats per generar recursos propis. 

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

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

Execució: 

 Establiment vincles amb entitats del Districte susceptibles a poder realitzar 

tallers a l'equipament. 

 Organització de tallers que els puguin realitzar entitats. 

 Difusió explicita de quins tallers els duen a terme entitats. 

Durant l'any 2018 s'han organitzat 10 tallers amb 5 associacions diferents, 3 de les 

quals són del barri de Gràcia:  

 Amb Dendê de Maré s'han programat tallers de capoeira per a joves de 12 a 17 

anys i per joves de 18 a 29 anys. 

 Amb l'associació DAPOPlay un taller de dapo destinat a persones d'entre 12 i 

29 anys. 

 Amb Swing Cats un taller de Swing solo. 

 Amb Llobregat Block Party un de rap 
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 I com a un dels tallers més consolidats de l'equipament, l'associació Han'A ha 

programat el taller de K-Pop. 

Tant en la difusió impresa com en la difusió on-line s'ha fet constar en tot moment la 

col·laboració entre l'Espai Jove La Fontana i l'entitat organitzadora del taller en 

qüestió. 

Indicadors Realització tallers 

 Nombre d'entitats amb les quals s'ha contactat: 5 

 Nombre de reunions amb entitats del Districte: 3 

 Nombre tallers organitzats per entitats: 10 

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

 Recull de la diversitat cultural i de gènere dels i les talleristes: no 

 

  Noies Nois Total 

Tallers Hivern 
(Gener – Març 2018) 

Ràdio 3 5 8 

Capoeira 4 0 4 

Guitarra I 4 1 5 

Teatre de l'oprimit 7 4 11 

Guitarra II 5 0 5 

Danses Urbanes 12 0 12 

Dibuix Manga 11 1 12 

K-Pop 21 0 21 

Afro fusió 14 4 18 

Guitarra Joves 4 1 5 

Swing Solo 7 1 8 

Ioga 12 5 17 

Totals 104 22 126 

     

Tallers Primavera 
(Abril – Juny 2018) 

Ràdio 2 3 5 

Dibuix Manga 9 2 11 

Danses Urbanes 13 0 13 

Guitarra I 6 0 6 

Guitarra II 4 2 6 

Capoeira 4 1 5 

Dapo 2 1 3 

K-Pop 23 0 23 

Ioga 12 4 16 

Afro fusió 11 4 15 

Guitarra Joves 5 1 6 

Capoeira Joves 2 2 4 

Totals 93 20 113 
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Tallers Estiu 
(Juny – Juliol 2018) 

Sona't 2 4 6 

Hip-hop Freestyle 8 4 12 

Instagrammers 4 3 7 

Robòtica amb 
LEGO 

0 5 5 

Totals 14 16 30 

     

Talles Tardor  
(Octubre – Desembre 2018) 

Guitarra I 3 2 5 

Guitarra II 3 1 4 

Dibuix Manga 11 2 13 

Danses Urbanes 10 1 11 

K-Pop 25 0 25 

Ioga 9 6 15 

Afro fusió 18 4 22 

Guitarra Joves 6 4 10 

Il·lustració 6 3 9 

Totals 91 23 114 

Valoració tallers 1 trimestre 2018 

Joves de 12 a 17 anys 
Guitarra (2 

grups) 
Dibuix manga Capoeira 

El taller ha satisfet les teves expectatives? 100% si 100% si 100% si 

Valoració       

Procés de inscripció al taller 9 10 8 

Confort de la sala i material del taller 8 10 8,5 

Contingut del taller 7 10 9 

Professionalitat del o la tallerista 10 10 9 

Tenies coneixement dels tallers de La Fontana 
anteriorment? (SI/NO) 

63% sí 50% si 33% si 

37% no 50% no 67% no 

 

Joves de 17 a 29 anys Afro fusió 
Teatre 

oprimides 
Capoeira Swing Ioga 

El taller ha satisfet les 
teves expectatives? 

100% si 100% si 100% si 100% si 
50% si 

Valoració          

Procés de inscripció al 
taller 

10 7 7,5 
7 10 

Confort de la sala i 
material del taller 

10 5 8 
8 7 

Contingut del taller 10 6 9,5 
8 7 
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Professionalitat del o la 
tallerista 

10 6 9 
8 7 

Tenies coneixement dels 
tallers de La Fontana 
anteriorment? (SI/NO) 

80% si 33% si 100% si 
80% si 0% no 

20% no 66% no 0% no 
20% no 100% no 

 

Joves de 12 a 29 anys K-pop 

El taller ha satisfet les teves expectatives? 100% si 

Valoració   

Procés de inscripció al taller 8 

Confort de la sala i material del taller 8 

Contingut del taller 9 

Professionalitat del o la tallerista 9,5 

Tenies coneixement dels tallers de La Fontana anteriorment? (SI/NO) 
75% si 

25% no 

Valoració tallers 2n trimestre 2018 

Joves de 12 a 17 anys 
Guitarra 

adolescents 
(2 grups) 

Dibuix 
manga 

Capoeira 
Danses 
urbanes 

El taller ha satisfet les teves expectatives? 77% si 90% si 60% si 100% si 

Valoració         

Procés de inscripció al taller 8 8 4 8,5 

Confort de la sala i material del taller 10 8 6 8,5 

Contingut del taller 8 8 4 10 

Professionalitat del o la tallerista 10 10 5 8,5 

Tenies coneixement dels tallers de La 
Fontana anteriorment? (SI/NO) 

85% si 80% si 60% si 85% si 

15% no 20% no 40% no 15% no 

 

Joves de 17 a 29 anys Afro fusió Ioga Capoeira 
Guitarra 

joves 

El taller ha satisfet les teves expectatives? 100% si 90% si 100% si 100% si 

Valoració         

Procés de inscripció al taller 6,5 9 7,5 9 

Confort de la sala i material del taller 10 9 8 8 

Contingut del taller 10 10 9,5 7 

Professionalitat del o la tallerista 6,5 10 9 10 

85% si 65% si 100% si 63% sí 
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Tenies coneixement dels tallers de La 
Fontana anteriorment? (SI/NO) 

15% no 35% no 0% no 
37% no 

 

Joves de 12 a 29 anys K-pop 

El taller ha satisfet les teves expectatives? 100% si 

Valoració   

Procés de inscripció al taller 8 

Confort de la sala i material del taller 8 

Contingut del taller 9 

Professionalitat del o la tallerista 9,5 

Tenies coneixement dels tallers de La Fontana anteriorment? (SI/NO) 
75% si 

25% no 

Valoració tallers 4t trimestre 2018 

Joves de 12 a 17 anys 
Guitarra 

adolescents 
(2 grups) 

Dibuix 
manga 

Danses 
urbanes 

Confort de la sala i material del taller 7,3 8 4 

Contingut del taller 7,3 8 6 

Professionalitat del o la tallerista 7,3 8 8 

 

Joves de 17 a 29 anys Afro fusió Ioga 
Guitarra 

joves 
Il·lustració 

Confort de la sala i material del taller 7 5 7 8 

Contingut del taller 8 7,7 6 7 

Professionalitat del o la tallerista 8 8 7 8 

 

Joves de 12 a 29 anys K-pop 

Confort de la sala i material del taller 6,5 

Contingut del taller 8 

Professionalitat del o la tallerista 8 
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Acció: Tallers més sostenibles 

Objectius: 

 Incloure el criteri de sostenibilitat en els tallers organitzats. 

 Revisar la sostenibilitat ecològica dels tallers. 

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

talleristes. 
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Execució: 

 Reducció dels residus que generen els tallers. 

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

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

 Utilització de materials reciclats en els tallers. 

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

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

Aquest any 2018 la programació dels tallers ha passat per les mans de tres 

dinamitzadores diferents. És per aquest motiu que s'ha prioritzat l'efectivitat en la 

programació i la consolidació dels tallers ja existents, en comptes de procurar seguir 

aquesta línia de sostenibilitat. 

Indicadors Tallers més sostenibles 

 Propostes introduïdes per a la reducció de residus en els tallers: 0 

 Canvis que s'han introduït en el funcionament dels tallers: 0 

 Realització de la sessió d'acollida dels tallers: 0 

Acció: Destinatàries 

Objectius: 

 Garantir una programació de tallers d'acord amb les etapes de 

desenvolupament dels i les joves. 

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

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

social. 

Execució: 

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

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

 Diversificació de la tipologia de tallers oferts. 

Els tallers de l'any 2018 s'han programat en quatre tandes: hivern, primavera, estiu i 

tardor, per aquest ordre. Els tallers d'hivern, primavera i tardor s'han programat en tres 
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franges d'edat diferents: de 12 a 17 anys, de 18 a 29 anys i de 12 a 29 anys. Per altra 

banda, els tallers d'estiu es van programar únicament per a joves de 12 a 17 anys. 

 

A l'hivern es van programar 14 tallers, a la primavera 16, a l'estiu 5 i a la tardor 17. En 

total, 25 tallers diferents, que s'han anat repartint al llarg de l'any en funció de la 

consolidació dels nous i les demandes de les persones usuàries a través dels formularis 

de valoració, entre d'altres. 

 

Els tallers programats han estat:  

 Franja de 12 a 17 anys: Ràdio: "Fes-la teva!", Capoeira, Guitarra I, Guitarra II, 

Danses Urbanes (Hip-hop), Dibuix Manga, Sona't, Instagrammers, Freestyle, 

Robòtica amb Lego, Defensa Personal i Teatre Musical. 



 
 
 

94 Memòria Espai Jove La Fontana 2018 

 Franja de 18 a 29 anys: Dansa Afrofusió, Capoeira, Guitarra Joves, Swing Solo, 

Ioga, Teatre de l'oprimit, Stencil, Pilates i Il·lustració. 

 Franja de 18 a 29 anys: K-Pop, Dapo, Ukelele i Rap des del Hip-hop. 

Indicadors Tallers realitzats 

 Nombre de tallers per joves (de 12 a 17 anys): 28 

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

 Nombre de tallers per a joves (de 12 a 29 anys): 6 

 Paritat de gènere dels assistents en els tallers: 97 homes, 215 dones.  

 Derivacions o coordinacions amb serveis: 3 tallers programats conjuntament amb 
l'Aquí t'escoltem Gràcia 

 

5.4. Dinamització comunitària 

5.4.1. Dinamització de la Plaça 

Acció: Usos positius de la Plaça 

Objectius: 

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

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

 Treballar conjuntament amb els diferents agents que tenen relació amb la plaça 

per millorar-ne els usos. 

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 (jam dansa, 

cicles literaris, cinema a la fresca, etc.). 

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

les seves propostes. 

 Participació en la Taula de treball de la Plaça. 

 Realització de reunions de treball amb els agents implicats en la plaça. 
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Amb l'objectiu de dinamitzar l'espai de la plaça i afavorir nous usos de l'espai, 

l'equipament amb l'arribada del bon temps va programar tot un seguit d'activitats a la 

plaça: 

 19 d'abril: Ballada de swing a la plaça  

 20 d'abril: Gimkchallange  

 2 de maig: Festival diversitat  

 17 de maig: presentació del catàleg i cd del Districte Musical Jove 

 18 de maig: Fontana fridays: PIJ a la fresca i jocs de taula 

 25 de maig: Fontana fridays: Torneig de ping pong 

 1 de juny: taller d'iniciació al Dapo 

 9 de juny: Jornades de sostenibilitat 

 15 de juny: Fontana fridays: partidets de volei a la plaça 

 21 de juny: Dia de la música 

 22 de juny: Fontana summer party 

 28 de juny: Cicle Cinema sobre Mobilitzacions civils 2018 

 29 de juny: Fontana fridays: Torneig de ping pong 

 5 de juiol: Cicle Cinema sobre Mobilitzacions civils 2018 

 6 de juliol: Fontana fridays: Slakline i malabars i PIJ a la fresca 

 12 de juiol: Cicle Cinema sobre Mobilitzacions civils 2018 

 13 de juliol: Fontana fridays: Voleibol Reload 

 19 de juiol: Cicle Cinema sobre Mobilitzacions civils 2018 

 20 de juliol: Fontana fridays: Holiday karaoke 

 7 de setembre: Fontana fridays: Torneig de ping pong 

 13 de setembre: Cicle Documentals Frescos 

 14 de setembre: Fontana fridays: Guerra d'aigua 

 20 de setembre: Cicle Documentals Frescos 

 21 de setembre: Fontana fridays: Slack-line i Malabars 
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 27 de setembre: Cicle Documentals Frescos 

 28 de setembre: Fontana fridays: Jocs de taula i activitats sobre drogues i sexe 

 



 
 
 

97 5. Activitats i dinamització 

 

 

Indicadors Usos positius de la plaça 

 Nombre d'activitats organitzades: 26 

 Nombre d’assistents a les activitats: 450 

 Nombre de reunions realitzades i en les que s'ha participat de la Taula de treball de 
la plaça del carrer Sta. Rosa: 7 

Acció: Posar límits en relació a l'ús de l'Espai Jove 

Objectius: 

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

joves de la plaça i altres usuàries de l'Espai Jove. 

 Detectar, derivar i fer seguiment de casos. 
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Execució: 

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

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

 Coordinació amb altres serveis del territori (APC, Mossos d'esquadra, Guàrdia 

Urbana, etc.). 

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

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

mutu. 

Després de totes les problemàtiques detectades al llarg de l'any 2017 en els usos de 

la plaça del carrer Santa Rosa, i d'una posterior detecció de la situació de l'espai per 

part del Servei de Gestió de Conflictes de l'Ajuntament de Barcelona, es va decidir 

implementar una intervenció d'aquest servei a l'espai. Aquesta intervenció s'ha dut a 

terme durant to l'any i ha servit per regular l'ús que es fa de la plaça, donar resposta a 

les problemàtiques de les persones joves que en fan ús i treballar perquè la plaça 

esdevingui un espai de convivència entre totes les persones que en fan ús. 

Entre les diferents accions que s'han dut a terme al llarg de l'any, s'ha creat la Taula de 

treball de la plaça del carrer Sta. Rosa. Aquesta té com a objectiu treballar les 

problemàtiques de la plaça conjuntament entre els diferents actors afectats (Escola 

Bressol Sant Medir, Mossos d'Esquadra, Tècnica de joventut, Tècnica de prevenció, 

Gestió de conflictes, Serveis socials, PIJ Gràcia i l'Espai Jove La Fontana). Així doncs, 

s'ha participat en la Taula de treball de la plaça del carrer Santa Rosa amb un total de 

7 reunions de coordinació, per tal d'anar encaminant les dinàmiques de la plaça cap a 

aquesta actitud positiva i de respecte envers el barri i l'espai en si. 

Al llarg de l'any les persones joves de la plaça que tenien un ús conflictiu de l'espai, 

han fet una millora considerable envers els usos de la plaça, respectant els horaris de 

l'Escola bressol i actualment acudeixen a la plaça a partir de les 18.30 - 19.00. 

Paral·lelament també es va prendre la mesura de tancar la plaça a les 21.00 en lloc de 

les 22.00. Tots aquests processos han tingut un impacte molt positiu en l'espai i en el 

si de l'equipament i faciliten el benestar i confort tant per part de l'Escola bressol, com 

dels veïns i veïnes de l'entorn i les treballadores i treballadors de l'Espai Jove La 

Fontana. 
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Algunes de les persones joves han reforçat el vincle amb l'equipament i actuen d'una 

forma tranquil·la i respectuosa amb l'espai, tot i que la plaça continua quedant bruta. 

A poc a poc es van vinculant més amb el PIJ i amb les treballadores de l'espai per tal 

d'anar fent passes positives i activar-se a fer un CV, conèixer les possibilitats 

acadèmiques i d'inserció laboral que tenen. S'està fent una feina d'acompanyament 

acurada i respectuosa envers els mateixos i a poc a poc la confiança va creixent. 

De cara el 2019 es preveu engegar un projecte d'acció comunitària a la plaça amb la 

creació participativa i oberta al barri d'un mural en aquesta. L'objectiu del qual, és la 

d'obtenir una convivència més agradable entre veïns i veïnes, l'Escola bressol i els 

joves que en fan ús. Així també canviar la perspectiva que els joves només fan ús 

indegut de l'espai. 

Indicadors Posar límits en relació a l'ús de l'Espai Jove 

 Reunions de coordinació EJLF: 15 

 Joves vinculats al PIJ:7 

 Reunions coordinació EJLF+ APC's: 1 

5.4.2. Dinamització territorial 

Acció: Vincle amb entitats joves del Districte 

Objectius: 

 Conèixer la realitat de les entitats juvenils del Districte. 

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

donar resposta. 

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

 Crear projectes conjunts amb entitats juvenils del Districte. 

Execució: 

 Establiment de reunions amb entitats juvenils del Districte. 

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

Districte (cessió d'espais gratuïta, difusió de les seves activitats, 

acompanyament a través del CRAJ, etc.). 

 Creació d'activitats conjuntes amb entitats juvenils. 
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A causa dels canvis organitzatius dins l'equip de dinamització de l'Espai Jove La 

Fontana, no s'han dut a terme reunions de coneixença amb les entitats juvenils de 

Districte. Així i tot, al llarg de l'any, l'equipament ha donat resposta a les demandes 

d'aquestes facilitant-los els usos dels espais. 

Indicadors Vincle amb entitats joves del Districte 

 Nombre d'entitats contactades: 0 

 Nombre d'entitats amb les quals s'ha fet una reunió: 7 

 Nombre de vincles fets segons tipologia de vincle: 0 

 Activitats i projectes organitzats conjuntament: 0 

Acció: Xarxes territorials 

Objectius: 

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

 Participar en l'organització del Correllengua Gràcia. 

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

Execució: 

 Participació activa en les reunions. 

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

 Organització d'actes i activitats conjuntes. 

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

Aquest any no s'ha organitzat el Correllengua Gràcia que organitza la CAL 

(Coordinadora Associacions per la Llengua Catalana).  

L'equipament ha participat en alguna de les reunions de la Xarxa Educativa en Suport 

a les Persones Refugiades. També s'ha organitzat dins el Calendari singular la setmana 

de suport a les persones refugiades programant diverses activitats.  

A través de les xarxes socials de l'equipament s'ha donat suport en la difusió de les 

activitats programades per les entitats del Districte. 
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Indicadors Xarxes territorials 

 Nombre de reunions en les quals s'ha participat: 4 

 Nombre de reunions acollides a l'equipament: 20 

 Nombre d'activitats realitzades a l'equipament: 5 

 

Acció: Organització d'esdeveniments amb altres equipaments del Districte i de 

Barcelona 

Objectius: 

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

juntament amb altres equipaments de Gràcia i Barcelona. 

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

Execució: 

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

Diamonds, Districte Musical Jove  

 DMJ, Barcelona VisualSound i Festival Brot 

 Programa de Reagrupament familiar 

Com ja s'explica més endavant en altres punts, des de l'Espai Jove La Fontana, s'ha 

participat activament en l'organització i programació de diferents projectes d'impuls 

juvenil; Gràcia Riu, Rough Diamonds, Districte Musical Jove (DMJ), Barcelona 

VisualSound i el Festival Brot. 

Pel que fa al Programa de Reagrupament familiar durant l'any 2018 s'han acollit 2 

visites dels i les joves que formen part d'aquest. En aquestes visites, s'ha realitzat una 

gimcana de coneixença de l'equipament i un taller de dansa. Ambdues activitats han 

estat un èxit i la valoració per part de les participants ha estat molt positiva. 

Indicadors Organització d'esdeveniments amb altres equipaments del Districte i de 
Barcelona 

 Gràcia riu:  

o Reunions coordinació: 4 

o Activitats programades:2 

o Participants: 200 

 Rough Diamonds:  

o Reunions coordinació:7 

 Brot:  

o Reunions coordinació:12 

o Activitats programades:2 

o Participants: 400 

 Visual Sound: 

o Reunions Coordinació:13 
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o Activitats programades:1 

o Participants:12 

 DMJ: 

o Reunions Coordinació:7 

o Activitats programades:1 

o Participants:200 

o Activitats programades:1 

o Participants:98 

 Reagrupament familiar: 

o Reunions coordinació:1 

o Activitats programades:2 

o Participants:40 

 

Acció: Coordinació en xarxa amb equipaments 

Objectius: 

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

de ciutat. 

 Generar espais on compartir experiències i crear nous projectes conjunts. 

Execució: 

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

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

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

Durant aquest any l'equipament ha seguit participant en diferents espais de 

coordinació entre serveis i/o entitats del Districte. Aquestes trobades tenen com a 

objectiu compartir projectes, problemàtiques o programar conjuntament projectes. 

A continuació fem un petit recull de les taules en les quals s'ha participat: 

 5 reunions de coordinació de la Taula de serveis de joventut del Districte de 

Gràcia, per coordinar i informar de projectes entre el JIP, els APC (nord/sud), el 

PIJ 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. Aquest any s'han 

definit 2 projectes per a desenvolupar al llarg de l'any 2019, el Gràcia Zona 0 i 

una trobada d'instituts de Gràcia. 

 6 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. Aquest any s'ha 

dut a terme la tercera edició del projecte Gràcia riu. 



 
 
 

103 5. Activitats i dinamització 

 7 reunions de coordinació de la Taula de treball de la plaça del carrer Sta. Rosa. 

Aquesta taula de nova creació, té com a objectiu treballar les problemàtiques 

de la plaça conjuntament entre els diferents actors afectats (Escola Bressol Sant 

Medir, Mossos d'Esquadra, Tècnica de joventut, Tècnica de prevenció, Gestió de 

conflictes, Serveis socials, PIJ Gràcia i Espai Jove La Fontana. 

 2 reunions de la Taula d'abordatge de les violències masclistes al Districte de 

Gràcia. L'equipament ha començat a participar d'aquesta taula durant l'any 

2018 amb l'objectiu de coordinar i compartir recursos entre els diferents 

col·lectius que desenvolupen protocols d'abordatge al Districte de Gràcia. 

 2 reunions del Grup motor sobre la reurbanització dels carrers Carolines, 

Aulèstia Pijoan i Santa Àgata. 

Aquest any també s'ha participat activament en les sessions de contrast per elaborar 

el Pla d'Equipaments i Serveis Juvenils de Barcelona 2018-2028. 

Indicadors Coordinació en xarxa amb equipaments 

 5 reunions de coordinació de la Taula de serveis de joventut del Districte de Gràcia. 

 6 reunions de coordinació de la Taula d'equipaments de cultura del Districte de 
Gràcia. 

 7 reunions de coordinació de la Taula de treball de la plaça del carrer Sta. Rosa.  

 2 reunions de la Taula d'abordatge de les violències masclistes al Districte de 
Gràcia. 

 2 reunions del Grup motor sobre la reurbanització dels carrers Carolines, Aulèstia 
Pijoan i Santa Àgata. 

Acció: Rough diamonds 

Objectius: 

 Potenciar el vincle entre equipaments de joventut de la ciutat. 

 Donar suport a la creació artística. 

 Impulsar la dansa com a vehicle de socialització entre les persones joves de 

l'equipament i el territori. 

Execució: 

 Participació en la planificació, desenvolupament i execució del concurs. 
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 Facilitar la participació en els grups que assagen a l'equipament o practiquen 

en els tallers de danses urbanes. 

 Aportar recursos a l'organització ( per exemple master class). 

El projecte Rough Diamonds és un espai d'exhibició i una plataforma de promoció de 

les persones joves en l'àmbit de les danses urbanes. Sorgeix de la motivació de donar 

a conèixer la feina realitzada en els diferents equipaments de la ciutat enfront aquesta 

modalitat de danses. Així doncs, es treballa la socialització de les persones joves en 

una jornada on exposen les seves creacions dins un espai obert i distès amb l'objectiu 

de divertir-se i posar-se a prova en un ambient sa i de no competitivitat. És a dir, des 

del compartir motivacions i una mateixa cultura. El projecte durant els anys, ha anat 

creixent i també integrant altres modalitats de dansa. L'equipament ha format part del 

grup organitzador del projecte.  

Aquest any es va realitzar el 14 d'abril de 2018 al Parc de Joan Miró, amb la participació 

de 2 grups per part de l'Espai Jove La Fontana. Un dels quals és el grup de Hip-hop de 

la casa que porten participant en el projecte des de l'inici i com a novetat, el grup de 

joves de K-pop. 

L'equipament ha format part del grup organitzador del projecte. 

Indicadors Rough diamonds 

 Nombre de reunions de coordinació: 7 

 Nombre de grups i persones participants per part de l'equipament: 1 amb 12 
components. 
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Acció: Gràcia Riu 

Objectius: 

 Potenciar el vincle entre equipaments culturals del Districte. 

 Donar suport a la creació cultural a escala de Districte. 

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

Execució: 

 Coordinar el cicle amb els diferents equipaments del territori. 

 Programar activitats pròpies. 

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

Un any més el Gràcia Riu ha estat un programa en l'àmbit de Districte, organitzat pels 

diferents equipaments que hi conviuen al mateix. Des de l'Espai Jove La Fontana, s'han 

organitzat 2 activitats: 

 L'actuació dels Mags Maiky, proporcionant un espectacle de màgia i comèdia a 

taquilla inversa, en el que no varen faltar els somriures i l'emoció.  

 Cling! – Microteatre d’humor en el qual van participar la Companyia Foment 

Martinenc i Joves d'Abraxas i la Companyia Prígol. Aquest any 2018 es van 

organitzar 2 passes per companyia en espais no convencionals, tot i que 

Companyia Prígol va haver-ne de fer 3 per l'alta demanda de públic. Nòmades 

– Teatre Crític de Gràcia van fer de mestres de cerimònies, amenitzant la 

jornada tot fent la rebuda, posant humor i gràcia entre els diferents passis 

d'actuacions i la cloenda de la jornada. Aquest projecte pretén fer visible la 

participació juvenil dins el món de les arts escèniques i apropar-les a aquests, 

com a agents espectadors. En definitiva, obrir noves vies i possibilitats de 

conèixer l'art juvenil en el món del teatre. 

Indicadors Gràcia Riu 

 Reunions coordinació: 4 

 Activitats programades:2 

 Participants: 200 
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Acció: La Fontana surt al carrer 

Objectius: 

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

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

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

Execució: 

 Organitzar mostres de tallers trimestrals. 

 Fer activitats puntuals participatives. 

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

La Fontana surt al carrer ha estat tot un èxit per vincular els joves de l'Espai dins el barri 

i canviar la mirada adulta envers els joves. 

Aquest any, només s'ha pogut participar en la jornada de Comerç al carrer del mes 

d'octubre, ja que per obres al carrer Príncep d'Astúries, no va ser possible la 

participació en l'edició del mes de maig. 

Així doncs, en l'edició del 6 d'octubre des de l'Espai Jove La Fontana, s'han organitzat 

3 activitats a la plaça Trilla en horari de tarda: 

 De 17.00 a 18.00: exhibició del freestyle football i paradeta de les persones 

joves del grup de Dapo, animant als més petits a provar aquest tipus de 

malabars.  

 De 20.00 a 21.00: concert amb el trio TRES. 

Les activitats plantejades van funcionar molt positivament i hi va haver un gran èxit de 

públic, unes 100 persones aproximadament, que es va anant acostant a les diferents 

activitats al llarg de la tarda. 

A més, aquest 2018 ens hem sumat a una iniciativa global, Parking Day, amb la voluntat 

d'ocupar les places de pàrquing i reivindicar els espais verds de la ciutat. En aquest cas, 

nosaltres vam ocupar una plaça del districte i hi vam realitzar una xerrada de la fabrica 

del sòl "Desmuntant les factures del gas i l'electricitat" per conèixer alternatives de 

consum i maneres d'estalviar. Això va tenir lloc el 21 de Setembre (dia mundial del 

parking day). 
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Indicadors La Fontana surt al carrer 

 Nombre d'usos de l'espai: 60 

 Nombre d'activitats organitzades: 4 

 Nombre de participants: 115 

 

 

Acció: Jornades de sostenibilitat 

Objectius: 

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

sostenibles. 

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

 Potenciar pràctiques sostenibles entre el jovent de la ciutat. 

Execució: 

 Realització de tallers per a entitats i persones entorn el triangle de la 

sostenibilitat (persones, economia i ecologia). 

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

consum de Gràcia. 
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Aquest nou projecte neix de la passada tancada anual del CJB, on sumant els esforços 

dels diferents serveis de l'equipament (CRAJ, CJB i Punt InfoJOVE Gràcia) es va decidir 

engegar aquestes jornades. Per tant, aquesta ha estat la 1a edició. 

La jornada del 9 de juny va consistir en la proposta de diferents tallers: 

 L'electricitat a règim. A càrrec de: Programa Carregat d'energia. Ajuntament de 

Barcelona 

 Festa de la Reparació de tauletes i mòbils a càrrec de Barcelona Residu Zero. 

 Vermicompostatge: fem compost a casa a càrrec de EcoHortus 

 EntrepàRoll a càrrec de Sara Segarra 

 Dinar de reaprofitament a càrrec de L'arrel, la Xarxa d'Aliments de La Barraqueta 

de Gràcia 

 Xerrada debat: Quines iniciatives tenim sobre la taula a càrrec de l'equipament 

 Compreses de tela a càrrec de Carla Andrés Ruiz 

 Reparació de bicicletes a càrrec de VAIC 

 Jocs de fusta a càrrec de Ca La Padrina 

Únicament vàrem suspendre un documental per manca de públic. El dinar popular 

també es va dur a terme amb 2 entitats del barri. La valoració és positiva, tot i que 

volem caminar cap a una major participació de persones en les pròximes edicions. 

Indicadors Jornades de sostenibilitat 

 Nombre d'usos de l'espai: 60 

 Manteniment de l'espai ordenat: 2 

 Nombre d'accions de difusió d'aquest espai: 0 

 Nombre de participants en les jornades: 80 

 Nombre de tallers i activitats organitzades conjuntament amb entitats juvenils, 
entitats del territori i pròpies: 6 

 Entitats participants en l'organització del dinar: 2 

 Nombre de participants en el dinar: 30 
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6. Programes de suport a la creació 

6.1. Suport a la creació musical 

6.1.1. Bucs d’assaig 

Acció: Gestió dels bucs d'assaig 

Objectius: 

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

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

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

Execució: 

 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. 

 Complementació del document de manteniment dels bucs d'assaig. 

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

Al llarg del curs s'han anat fent micro formacions als grups nous i vells explicant el 

funcionament dels equips de so dels bucs i evitar així un ús inadequat que redueixi la 

vida del material. Amb la renovació de les taules de so, els tècnics de so de 

l'equipament varen realitzar una breu formació a les treballadores sobre el seu 

funcionament i de quina manera evitar un ús inadequat que redueixi la seva vida útil. 

Aquesta formació va servir per poder traslladar als grups nous o desconeixedors de l'ús 

de la taula, el seu ús òptim. 

Coincidint amb el final i principi de curs, s'ha realitzat una revisió del material així com 

la seva posada a punt per al pròxim curs.  

L'ús dels bucs s'ha registrat a través d'una base de dades on s'introdueixen tant els 

usos com les característiques dels diferents grups que freqüenten l'espai. El seguiment 

de la freqüència i l'assistència dels grups de música a l'espai ha sigut un punt de 

retrocés respecte a l'any anterior, ja que el document de seguiment que es va crear ha 

caigut en l'oblit i en el desús. 
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Pel que fa a les formacions, s'han realitzat formacions dins del cicle del DMJ i del Brot, 

però més enllà d'aquestes, no s'ha realitzat cap altra formació.  

Davant el poc èxit i resposta dels formularis per part dels grups residents en anys 

anteriors es vol apostar per un apropament als grups i fer una detecció de les seves 

necessitats més directes a través del cara a cara. Es pretén en aquest sentit, realitzar 

un impuls d'un ambient més informal i transversal entre els grups a través de 

l'organització de sessions d'improvisació musical (Jams sessions) on aquestes 

necessitats es posin en relleu. 

Indicadors Gestió dels bucs d’assaig 

 Usos: 1024 

 Hores realitzades: 1588 

 Nombre de grups: 364 

 Nombre d'artistes/usuaris: 1230 

o 12-17 anys: 426 

o 18-29 anys: 526 

o 30 anys o més: 200 

 Nº grups districte no juvenils: 33 

 Nº grups juvenils districte: 178 

 Formacions adreçades grups: 0 

 Assessoraments fets als grups: 0 
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Usos 88 103 130 112 119 131 95 38 39 80 89 1024 

Hores 
realitzades 

124,
5 

150,
5 

199,
5 

186,
5 

185,
5 

198 163 56 58 
119,

5 
147 1588 

Nombre de 
grups 

31 41 43 39 39 39 36 17 15 32 32 364 

Nombre 
d'artistes/usua
ris 

92 133 150 144 140 137 104 53 64 102 111 1230 

   12-17 anys 31 41 57 57 50 51 51 23 21 26 18 426 

   18-29 anys 43 52 45 68 71 71 33 22 39 70 12 526 

   30 anys o més 18 40 48 19 19 15 20 8 4 6 3 200 

Nº grups 
districte no 
juvenils 

7 3 6 4 3 5 3 2 0 0 0 33 

Nº grups 
juvenils 
districte 

17 21 24 17 23 22 15 10 7 11 11 178 
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Fomentació 
adreçades 
grups 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assessorament
s fets als grups 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Propostes 
penjades a la 
cartellera 

2 1 2 0 2 1 1 0 3 2 2 16 

 

Acció: Dinamització dels bucs d'assaig 

Objectius: 

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

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

seves 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. 

Execució: 

 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. 

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

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

participin de les propostes i festivals musicals que promou La Fontana (DMJ i 

Festival Brot). 

La cartelleria dels bucs es va actualitzant amb propostes musicals de formacions, 

concursos i tallers a mesura que aquests sorgeixen. Es manté una atenció especial a 

altres centres i espais musicals (com "La Bàscula") i als diferents concursos que es 

presenten en l'àmbit juvenil. Davant la falta de propostes però, s'hauria de realitzar 

una recerca de més fonts d'informació útils per a la dinamització dels grups. A part de 

la cartelleria orientada als concursos i concerts, es disposa d'una secció destinada a la 

promoció dels concerts dels mateixos grups així com un apartat per buscar integrants 

o oferir-se com a músic. La identificació de les necessitats dels grups dels bucs, com 
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s'ha mencionat anteriorment, es troba en procés de prova davant la falta de resposta 

del formulari. 
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Indicadors Dinamització dels bucs d’assaig 

 Propostes penjades a la cartelleria: 16 

 Nombre de formacions ofertes als grups d'assaig: 1 

 Nombre d'assessoraments fets als grups d'assaig: 3 

 Nombre de grups dels bucs d'assaig que han participat als Concerts Fontana: 8 

 Nombre de grups dels bucs d'assaig que han participat a propostes i festivals que 
promou La Fontana: 6 

6.1.2. Districte musical jove - DMJ 

Acció: Districte Musical Jove - DMJ: organització 

Objectius: 

 Dinamitzar i liderar el Districte Musical Jove - DMJ. 

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

del Districte Musical Jove - DMJ. 

 Fomentar la participació de les persones joves dissenyadores en la imatge del 

concurs. 

Execució: 

 Participació activa de l'organització i realització del projecte. 

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

partícep del projecte. 

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

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

Un any més s'ha realitzat amb èxit l'edició del Districte Musical Jove - DMJ. La 7a edició 

ha estat molt satisfactòria en l'àmbit de participació. 

L'objectiu de realitzar un concurs per al cartell del projecte, no s'ha dut a terme. 

Finalment no s'ha considerat d'interès dins l'edició d'enguany. 

Pel que fa a la coordinació amb el Districte, tot i que ha millorat molt en l'últim any, cal 

seguir treballant-hi, i incidir en el sentiment de pertinença del projecte i així millorar 

la relació, cosa que podrà repercutir en un millor projecte. La dotació econòmica que 

fa el Districte pel projecte s'ha mantingut. 
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Indicadors Districte Musical Jove - DMJ: organització 

 Reunions coordinació: 11 

 Activitats Fontana : 2 

 Assistents activitats Fontana: 400 

 Activitats altres equipaments: 2 

 Assistents activitats altres equipaments: 150 

 Grups Fontana: 4 

 Participants càpsules formatives: 21 

 

 

Acció: Districte Musical Jove - DMJ: execució 

Objectius: 

 Incentivar la formació músical dels grups guanyadors. 

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

actuar. 

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

Execució: 

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

 Programació d'una càpsula formativa a totes les bandes participants del DMJ. 
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 Establiment de vincles entre diferents equipaments, festes majors o de dates 

festives i establiments comercials del Districte per generar un circuit de bandes 

novells. 

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

oportunitats d'interlacionar les actuacions de les bandes novells amb les 

d'altres districtes de Barcelona. 

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

de la ciutat com a premi. 

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

Major de Gracia o altres. 

L'acompanyament als grups és la línia principal de projecte pel que fa al suport a la 

creació artística. En aquest sentit, les formacions són l'eina pedagògica que volem 

potenciar any rere any. Amb aquesta finalitat, hem ofert a les bandes guanyadores 

formacions en l'àmbit de sonorització, així com una formació en la creació del directe. 

D'aquesta manera, també realitzem càpsules formatives obertes a totes les bandes 

participants i les persones joves del barri. 

Pels tempos en els quals es realitza el DMJ, aquest 2018 hem ofert dues formacions 

als grups guanyadors de la passada edició (2017), i hem realitzat una càpsula formativa 

oberta a tot el públic. 

Aquest any els tres finalistes de la passada edició (Brush, Skatologikos i Alison Darwin) 

també han actuat remuneradament a diferents equipaments de la ciutat. 

Cal destacar que aquest any 2018, el grup guanyador de l'edició del 2017 va tenir 

l'oportunitat de tocar a la Festa Major de Gràcia a l'escenari de la plaça del Sol. Des de 

l'organització del festival es valora que això és un gran avenç pel que fa al projecte i 

una molt bona oportunitat perquè les bandes joves es puguin donar a conèixer. 

Aquest any 2018 també s'ha creat el primer catàleg dels grups que han anat passant 

pel projecte i un cd recopilatori amb les seves cançons. L'objectiu d'aquests és poder 

donar a conèixer els grups a programadors musicals de diferents àmbits i així 

incrementar les oportunitats dels grups a l'hora de donar-se a conèixer i poder fer 

actuacions en directe. El catàleg es va fer conjuntament amb els Lluïsos de Gràcia, ja 

que també organitzen un concurs musical, el Desconnecta. La presentació del catàleg 
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i el cd es va fer el dia 17 de maig a la plaça del carrer Sta. Rosa (darrere de l'equipament) 

i va comptar amb l'actuació d'alguns dels grups que hi sortien.  

 

 

Pel que fa al concurs d'aquest any 2018, la primera semifinal es va fer en el Casal de 

Joves del Coll el 16 de novembre i hi van participar els grups Blue Joy, Istari i The 

enemy within. La segona semifinal es va fer al Centre Cívic la Sedeta el dia 17 de 

novembre i hi van participar els grups Cubiks, Iglú i Breaking The Reality. A la final, que 
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es va fer a l'equipament el 30 d enovembre hi van arribar els grups Istari, Blue Joy i 

Breaking the reality. El grup guanyador vas ser Blue Joy, grup de bucs de La Fontana. 
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Indicadors Districte Musical Jove - DMJ 

 Formacions ofertes a les bandes guanyadores: 2 

 Càpsula formativa oferta a les bandes participants: 1 

 Realització d'un catàleg de les bandes participants en el DMJ per donar-les a 
conèixer:  1 

 Nombre d'interaccions entre equipaments, entitats i establiments comercials 
concretades en actuacions de les bandes del DMJ: 1 

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

 Participació de les bandes guanyadores en actes de Districte: 1 

 

6.1.3. Festival BROT 

Acció: Festival Brot 

Objectius: 

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

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

 Acollir la final del Premi Brot. 

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

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

Festival. 

Execució: 

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

 Treballarem en xarxa entre els equipaments organitzadors per tal de dinamitzar 

actuacions dels grups guanyadors del Brot més enllà del Festival. 

 Acollida de la final del Premi Brot 

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

tipus de premi. 

L'edició d'enguany ha estat molt positiva. Aquest cop, la final ha estat celebrada a 

Fontana. A més, diversos grups de bucs i del districte han participat en el festival. Les 

idees de cooperació i Espai de trobada han anat quallant en la present edició, per tal 

d'esdevenir un festival de possibilitats i connexions més enllà de ser un concurs 

competitiu. Organitzativament, la valoració és satisfactòria. El treball en xarxa amb 
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altres equipaments es valora adequat i la participació d'aquests en la implicació del 

concurs també està en una bona dinàmica. 

Indicadors Festival Brot 

 Participació de l'equipament en l'organització del Festival:  un total de 7 reunions 
de coordinació 

 Nombre d'actuacions musicals organitzades dels grups participants del Brot en els 
equipaments participants: 24 

 Acollida de la final del Brot: 

o Nombre de bandes participants. 5 

o Nombre de persones assistents en el concert: 300 

 Nombre de grups que han rebut premi en relació al nombre de grups finalistes: 5 
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Acció: Concerts Fontana: Suport i promoció de grups del Districte 

Objectius: 

 Fomentar la participació de les entitats i associacions vinculades a 

l'equipament en l'organització dels concerts. 

 Consolidar una programació mensual dels Concerts Fontana. 

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

col·lectius per desenvolupar-se musicalment. 

 Augmentar el nombre de públic assistent als concerts. 

Execució: 

 Oferint-los l'oportunitat d'organitzar conjuntament el concert i gestionar la 

barra de bar. 

 Programant una vegada el mes un Concert Fontana. 

 Oferint un acompanyament proper i constant. 

 Creant noves formes de difusió compartides amb comunicació i/o un segell 

propi de les activitats de La Fontana. 

El projecte musical de Fontana té una clara vocació d'acompanyament als grups 

emergents del barri. En aquest sentit, el projecte satisfà les necessitats dels grups de 

l'equipament, del barri i districte. A més, aquest any es valora molt positivament la 

presència de nous grups, sobretot amb integrants femenins, així com molt joves que 

estan començant i poden iniciar-se en els seus primers concerts. També s'han creat 

vincles amb molts d'aquests grups perquè sentin la Fontana com un espai proper i 

d'ajuda en la seva carrera.  

Al llarg d el'any s'han programat 8 Concerts Fontana. Pel que fa al nombre d'assistents, 

és molt variable en funció del concert, però la majoria d'ells tenen una participació 

considerable. A més, aquest any s'han organitzat 4 concerts amb diferents col·lectius 

de joves, com és el Rap4all o bé l'Ska Town Fest.  

Per altra banda, diferents entitats del barri han tingut l'oportunitat de gestionar la 

barra el molts d'aquests concerts per tal de recolzar els seus projectes. 
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Indicadors Concerts Fontana: Suport i promoció de grups del Districte 

 Nombre d'usos de l'espai: 60 

 Nombre de Concerts Fontana co-organitzats amb entitats: 4 

 Nombre de grups dels bucs d'assaig participants dels Concerts Fontana: 8 

 Nombre de públic assistent als Concerts Fontana: 820 

 Nombre de Concerts Fontana organitzats: 8 

 

 

Acció: Nous formats de participació musical a l'Auditori i a l'Espai de trobada 

Objectius: 

 Donar cabuda a altres formats de participació. 

 Fomentar la interrelació a nivell musical entre les joves. 

 Fomentar el creixement musical de les joves. 

Execució: 

 Organització de jams a l'Auditori en diferents formats temàtics. 
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 Facilitació d'espais d'interrelació portant alguna banda per obrir l'actuació i 

dinamitzar-la. 

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

musical. 

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

Aquest objectiu no s'ha complert aquest any pel que fa a les Jams sessions. Ara, després 

de valorar els diferents projectes musicals i voler reformular-ne algun, tenim la 

intenció de començar a donar cabuda al projecte de Jams, creant un espai de relació 

entre els diferents músics de Gràcia. Al Setembre es va planificar una Jam, però per 

previsió de pluges es va anul·lar. Així i tot, aquest projecte és una de les línies a 

potenciar de cara el 2019. 

Indicadors Nous formats de participació musical a l'Auditori i a l'Espai de trobada 

 Nombre de jams organitzades: 0 

 Nombre de persones participants de les jams: 0 

 Interrelacions establertes entre Jams i Micro obert: 0 

6.2. Suport a la creació d’arts escèniques 

6.2.1. Residències d’arts escèniques 

Acció: Residències d'arts escèniques 

Objectius: 

 Oferir espais de lliure creació per a companyies amateurs. 

 Establir els criteris de retorn a l'equipament. 

 Definir els recursos disponibles per a les residències artístiques. 

 Programar dins les activitats mensuals de l'agenda cultural algunes de les 

creacions nascudes dins les residències. 

Execució: 

 Definició del sistema de residències artístiques de l'equipament. 

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

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

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

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

Aquest 2018 volíem repensar el projecte de residències artístiques a l'equipament. 

Aquest finalment no s'ha concretat i no s'ha obert cap convocatòria al llarg de l'any. 

Tot i això s'ha seguit acollint de manera trimestral a aquelles companyies de dansa o 

teatre que han sol·licitat espai per assaig. A més, hem seguit donant suport a Nòmades 

– Teatre Crític de Gràcia cedint quinzenalment una sala pels seus assajos i acollint 

també les estrenes de les seves obres de teatre. 

Indicadors Residències d’arts escèniques 

 Definició del sistema de residències: 0 

 Nombre de convocatòries realitzades: 0 

 Nombre de propostes que han optat a la convocatòria: 0 

 Definició del conveni marc: 0 

 Nombre de propostes rebudes: 27 

 Nombre de companyies acollides: 18 

 Nombre d'assessories realitzades:0 

 Nombre d'espectacles oferts: 2 
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6.2.2. Assajos 

Acció: Espai d'assaig d'arts escèniques 

Objectius: 

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

 Esdevenir un punt de trobada de grups de joves de 12 as 17 anys que 

necessiten espais per assajar. 

Execució: 

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

que assagen esporàdicament a l'equipament. 

 Facilitació d'espais d'assaig puntuals a grups de joves de 12 a 17 anys que ho 

sol·licitin. 

Es confirma un any més la dificultat per part de companyies amateurs per trobar espais 

on poder assajar de manera puntual. Com equipament hem acollit al llarg de l'any 

nombrosos grups de joves que necessitaven un espai on poder fer les seves creacions. 

Aquestes cessions de sales han estat gratuïtes per totes aquelles companyies juvenils 

que procedien del Districte de Gràcia. En altres casos, s'ha donat l'opció de realitzar 

una contraprestació en forma de col·laboració en alguna activitat del centre. 

Indicadors Espai d'assaig d'arts escèniques 

 Nombre d'assajos acollits: 104 

 Nombre de grups que han assajat: 62 

 Nombre d'usuaris totals: 181 

 Nombre d'espectacles programats: 4 

6.2.3. Exhibicions 

Acció: Exhibicions d'arts escèniques 

Objectius: 

 Esdevenir un espai de referència per aquelles companyies que vulguin exhibir 

les seves creacions. 

 Millorar i augmentar la programació de projectes vinculats a les arts 

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

Execució: 

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

companyies amateurs. 

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

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

vinculats a les arts escèniques. 

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

Un any més hem estat un espai de referència per aquelles companyies que han volgut 

estrenar el seu espectacle. Ens ha sorprès com el boca-orella ha començat a fer efecte 

i com moltes de les propostes venien perquè prèviament havien vist algun espectacle 

en alguna de les nostres sales. També ha estat molt positiu acollir de nou a companyies 

que ja havien presentat peça l'any 2017 i que de cara el 2018 tenien nous projectes 

entre mans. La seva confiança cap a nosaltres rau en el tracte rebut i les facilitats 

donades, i això, ens ha fet sentir molt satisfetes per la feina feta. 

Alguns exemples de les obres representades serien:  

 "Moulin Rouge" al mes de gener amb la direcció d'una estudiant de batxillerat 

artístic. 

 A l'abril vam poder gaudir de l'obra "Geometria Humana" de la Companyia 

Arsènic Teatre que repetia espai on representar la seva peça. 

 L'obra "Espectros" programada al mes de maig i portada a terme per l'Aula 

escènica de la Universitat de Barcelona. 

 "La iaia fa 100 anys" de la companyia amateur Pànic Escènic que omplia de 

riures l'Auditori el mes de juliol. 

 L'espectacle de màgia "El pis" del joveníssim mag Maiky que va forma part de 

la programació del Gràcia Riu el mes d'octubre. 

 El cabaret més irreverent a càrrec de l'Associació Pernassos el mes de 

novembre. 

La varietat d'espectacles ha donat molta riquesa a l'agenda cultural i ha apropat al 

públic jove a l'Espai Jove La Fontana. 



 
 
 

130 Memòria Espai Jove La Fontana 2018 

Alguns d'aquests espectacles han estat remunerats, però la majoria d'ells han 

funcionat amb el sistema de taquilla inversa, en què les companyies poden ingressar 

directament tots els diners recollits. 

Com a aspecte negatiu, comentar que ens ha estat impossible reservar durant dos dies 

seguits l'Auditori per representar una mateixa obra perquè la quantitat de propostes 

que ens arriben no permet encara bloquejar tot un cap de setmana per una sola 

companyia. De moment de cara al 2019 tampoc ens plantegem cap canvi en aquest 

aspecte. 

Indicadors Exhibicions d'arts escèniques 

 Nombre d'espectacles d'arts escèniques programats: 22 

 Nombre d'espectacles d'arts escèniques programats en relació al nombre de 
concerts programats: 7 més que musicals 

 Haver programat algun espectacle d'arts escèniques que tingui una durada mínima 
de dos dies: 0 
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6.3. Suport a la creació de projectes audiovisuals 

6.3.1. Festival Barcelona VisualSound 

Acció: Festival Barcelona VisualSound 

Objectius: 

 Promocionar i difondre a joves creadors en l'àmbit audiovisual. 

 Convertir el Festival en un esdeveniment de referència per a noves propostes 

en el camp audiovisual. 

 Aconseguir el màxim d'impacte i promoció dels participants. 

 Aconseguir que públic jove de 12 a 17 anys participi del festival. 

Execució: 

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

 Promoció a estudiants d'audiovisuals a què participin. 

 Realització diferents passes de projecció dels premiats per diferents espais 

culturals de la ciutat. 

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

El Festival Barcelona VisualSound és un espai d'exhibició i una plataforma de promoció 

per a la gent jove artista i creadora de l'àmbit audiovisual. 

El Festival es consolida com un espai de referència per l'alumnat que està estudiant 

audiovisuals o algun cicle formatiu relacionat amb producció i so. El paper de l'Espai 

Jove La Fontana dins el festival segueix sent formar part del grup de treball principal i 

liderar el concurs 2 minuts en 1 dia conjuntament amb el Casal de Joves Palau Alòs. Al 

marge d'aquest concurs el festival continua mantenint les categories de ficció, 

documental social i videoclip. 

Respecte al concurs 2 minuts en 1 dia valorem positivament l'augment del públic 

assistent a la projecció dels curts presentats, a l'haver anul·lat el vot digital. El nivell 

dels curts van estar a l'altura i vam veure que la vaga del 8M i tot el moviment feminista 

va calar en els participants i va ser un tema recurrent en alguns dels curts presentats. 

Cal destacar també el canvi d'ubicació del dia de la cloenda. Es decideix sortir de 

l'Institut Mare de Déu La Mercè i es recupera la visualització dels equipaments juvenils 
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que formen part del nucli dur del Festival, en aquest cas a l'Espai Jove La Bàscula. Això 

sí, s'ha comptat de nou amb l'ajuda de l'alumnat de 2n curs de diferents cicles 

formatius de l'Institut Mare de Déu La Mercè. Remarcar que la conducció de la cloenda 

la va portar a terme Nòmades – Teatre Crític de Gràcia. La valoració del Festival ha estat 

molt positiva i de cara l'any 2019 es reforçaran les noves línies de treball endegades 

durant l'any 2018. 

Indicadors Festival Barcelona VisualSound 

 Nombre d'usos de l'espai: 60 

 Nombre d'activitats programades al llarg de l'any: 0 

 Nombre de participants en el Festival: 131 

 Nombre de passes de projecció dels premiats realitzats a diferents espais culturals 
de la ciutat: 2 

 Realització del taller de gravació i edició d'un curt en un mòbil: 0 
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6.3.2. Càstings i gravacions 

Acció: Càstings i gravacions per a estudiants 

Objectius: 

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

alumnat. 

 Facilitar a joves estudiants portar a terme els seus treballs. 
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Execució: 

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

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

gravacions de les activitats pròpies. 

El nombre d'estudiants d'audiovisuals que ha demanat cessió d'espai per tal de 

realitzar càstings o gravacions ha baixat respecte a l'any 2017. Sí que destaquem 

l'augment de demandes per fer gravacions a l'Auditori de l'equipament, que per les 

característiques de la sala ens ha estat impossible acceptar. 

Desconeixem si aquesta reducció de reserves té a veure amb què cada cop és més 

difícil trobar espais lliures en horari de tarda a causa de la mateixa activitat del centre. 

En tot cas, aquesta baixada no es valora negativament, ja que l'ús de les sales de 

l'equipament és molt alta i no són les demandes de cessió d'espais més prioritàries per 

l'equipament. 

Indicadors Càstings i gravacions per a estudiants 

 Nombre de reserves fetes per a càstings: 13 

 Nombre de reserves fetes per a gravacions: 6 

 Definició del protocol: 0 

6.3.3. Projecció de curtmetratges i documentals 

Acció: Espais de projecció per a estudiants i entitats 

Objectius: 

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

curs. 

 Esdevenir un equipament de referència per aquelles entitats que volen mostrar 

el seu projecte audiovisual fent denúncia a alguna temàtica en concret. 

Execució: 

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

per a dur a terme projeccions. 

 Realització conjuntament amb el CJB un cicle de cinema social. 

 Acollida de propostes de presentacions de documentals creats per entitats. 
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Cada cop tenim més entitats que volen venir a l'equipament a presentar els seus 

documentals. Com ens interessa donar suport a aquest tipus d'iniciatives hem inclòs 

totes les propostes a les agendes mensuals del centre per tal de fer-ne difusió i 

aconseguir sumar públics. 

Com hem fet els darrers 4 anys, seguim col·laborant en la realització del Cicle de 

cinema social del mes de juliol conjuntament amb el Consell de la Joventut de 

Barcelona. 

Per últim, aquest any ha minvat el nombre de sol·licituds per tal de projectar projectes 

finals d'estudi i caldrà reforçar en un futur la comunicació a les escoles d'audiovisuals 

que els i les alumnes tenen aquest recurs per donar a conèixer les seves obres. 

Indicadors Espais de projecció per a estudiants i entitats 

 Nombre de projeccions realitzades segons tipologia d'organitzador: 15 

 Realització del cicle de cinema social amb el CJB: 3 

 Nombre d'organitzadors: 14 

 Nombre de participants: 292 
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6.4. Exposicions 

Acció: Exposicions 

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. 

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

treballades dins el projecte Calendari singular. 

Execució: 

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

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

 Recuperació del projecte TRANS'ARt. 

 Programació d'exposicions vinculades al projecte Calendari singular. 

La Fontana esdevé un lloc ideal per tot artista que vol exposar per primer cop la seva 

obra. 

En llenguatge cinematogràfic seríem l'espai referent en l'òpera prima del molts artistes 

fotogràfics i plàstics, i en aquesta línia l'any 2018 hem acollit uns quants joves que per 

primera vegada mostraven la seva obra. Aquesta acollida està donant bons resultats i 

comencem a tenir moltes propostes artístiques de joves creadores. 

Com també havíem fet en anys anteriors, hem seguit donant suport a iniciatives 

artístiques de diferents escoles del Districte o de l'àrea d'influència de l'equipament: 

Acadèmia Taure, Institut Vil·la de Gràcia i l'Escola Pia Diputació. El resultat de la feina 

amb aquestes escoles és positiva i la idea és mantenir la relació en un futur. 

El projecte TRANS'ART finalment no s'ha materialitzat al prioritzar la consolidació 

d'altres projectes de l'equipament. 

Pel que fa al nombre d'exposicions relacionades amb la temàtica del Calendari 

singular, han augmentat a causa de la bona coordinació entre les persones 

responsables de cada àrea. Amb temps i pluja d'idees s'ha aconseguit acompanyar les 
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diferents activitats del Calendari singular (projeccions, xerrades, teatre fòrums) amb 

una exposició relacionada amb el tema principal. 

Indicadors Exposicions 

 Nombre d'exposicions programades: 24 

 Accions de difusió dutes a terme: 0 

 Accions d'implementació del projecte TRANS'AR't dutes a terme: 0 

 Nombre d'exposicions vinculades al projecte Calendari singular: 7 
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6.5. Suport a grups i entitats juvenils 

6.5.1. Activitats i projectes musicals 

Acció: Cessió d'espais per a l'organització concerts per part d'entitats 

Objectius: 

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

i de Barcelona. 

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

concert. 

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

 Apropar propostes musicals variades als i les joves. 

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució: 

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

 Priorització de les activitats organitzades per entitats juvenils de Gràcia. 

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

musicals varis (per exemple Jove Orquestra Barcino). 

Enguany l'Auditori ha acollit un total de 25 concerts de diverses entitats de Gràcia o de 

la ciutat. Una tercera part d'aquests, són entitats de Gràcia, la resta són o bé entitats o 

projectes de la ciutat de Barcelona amb finalitats solidàries, de cooperació o en major 

mesura, sobre altres temàtiques relacionades amb el món associatiu. S'ha prioritzat 

sempre donar cabuda a les entitats juvenils del Districte i totes les demandes que ens 

han arribat han tingut seu a La fontana. Pel que fa a la tipologia de les diferents entitats 

que fan ús de l'Auditori per fer un acte a La Fontana, podem afirmar que tenen una 

voluntat i/o un sentit de caràcter cooperatiu i/o cultural, i que la majoria d'elles són 

projectes als quals hem pogut acompanyar. Respecte al treball amb col·lectius 

musicals, s'ha treballat amb escoles de swing, així com amb la Job, o bé amb diferents 

corals de Gràcia, així com uns exalumnes d'una escola de Gràcia que també van poder 

realitzar el seu projecte a l'equipament. En aquest sentit, anem responent a les 

diferents demandes que ens arriben d'acord amb les línies de programació i 

acompanyament a les entitats juvenils del Districte o de ciutat. 
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Indicadors Cessió d'espais per a l'organització concerts per part d'entitats 

 Nombre de concerts organitzats per entitats a l'equipament: 24 

 Nombre de concerts organitzats per entitats de Gràcia en relació a altres d'altres 
zones de la ciutat: 8 

 Nombre de concerts organitzats segons estils de música: 24 

Acció: Cessió d'espais per a l'organització concerts per a finançar projectes solidaris 

Objectius: 

 Acollir la realització de concerts per finançar projectes solidaris. 

 Contribuir als projectes d'activisme social. 

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

de contextualització del projecte solidari. 

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

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

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució: 

 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. 

Dels 25 concerts organitzats per entitats aquest 2018, 9 d'aquests han estat realitzats 

amb finalitats solidàries, projectes cooperatius o bé d'activisme social. En alguns d'ells, 

La Fontana s'hi ha implicat més enllà de posar l'espai i acompanyant-los, si no també 

oferint recursos i suport a les diferents incitaves.  

Alguns dels projectes també han anat acompanyats d'exposicions, xerrades, tallers que 

han pogut visibilitzar i contextualitzar els projectes que acollia l'equipament. Per altra 

banda, també s'ha donat suport a l'associacionisme a entitats com el Sector 1 de 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya per a realitzar els seus actes, o a diferents 

esplais de Gràcia. Algunes de les entitats d'aquest any són reincidents d'altres anys, i 

també s'han sumat nous projectes per desenvolupar els seus actes a La Fontana. 

Algunes de les entitats que han passat per a casa a tall d'exemple són: Dhanyawaad 

(Cultura pel Nepal), ArteNativo, Tatuadors per la Pau, Associació Pernasos i Voluntarios 

Itinerantes. 
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Indicadors Cessió d'espais per a l'organització concerts per a finançar projectes solidaris 

 Nombre d'actes solidaris realitzats a l'equipament: 9 

 Nombre de col·lectius organitzadors: 9 

 Nombre de participants: 5.000 

 Nombre d'activitats, xerrades, projeccions, exposicions paral·leles a un concert 
solidari per tipologia: 7 

 Nombre de col·lectius participants: 9 

6.5.2. Activitats i projectes d’arts escèniques 

Acció: Cessió d'espais per a l'organització de projectes i activitats vinculades a les arts 

escèniques 

Objectius: 

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

on sàpiguen que podem acollir tant els seus assajos, com exhibir i donar suport 

a les seves creacions artístiques. 

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

 Augmentar la programació de projectes vinculats a les arts escèniques. 

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució: 

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

 Programació d'espectacles de teatre i dansa. 

Com ja hem avançat anteriorment, la rebuda de propostes de dansa i teatre ha anat en 

augment i ens ha sorprès moltes d'elles perquè provenien de joves estudiants de 

batxillerat artístic que volien portar a terme els seus projectes finals de treball de 

recerca. Era el cas que hem comentat abans de la peça Moulin Rouge de la jove Xènia 

Gómez. 

Per tant la valoració que fem d'aquest 2018 és molt satisfactòria en aquest aspecte i 

podem assegurar que les propostes relacionades en arts escèniques han anat en 

augment i confiem en el fet que seguiran fent-ho. 

Un punt i a part es mereix Nòmades-Teatre crític de Gràcia. La companyia ha estat 

assajant tot l'any de manera regular a La Fontana. El vincle amb l'equipament s'ha fet 

més fort i hem pogut gaudir dels seus espectacles d'estiu "Ombres" i de final d'any: 
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"Fontana d'or". Aquesta relació més estreta amb l'entitat ens ha fet confiar amb ells de 

cara altres projectes (Festival Barcelona Visualsound, Gràcia Riu i una activitat de 

mobilitat internacional de la Xarxa dels Punts InfoJOVE de Barcelona). 

Per acabar, destacar l'augment de reserves de sales per assajos de coreografies per 

part de joves d'entre 14 i 17 anys que preparen activitats per a les seves escoles o 

altres esdeveniments. En especial, cal destacar el gran nombre de grups que han fet 

reserva per fer assajos de k-pop. Aquest estil de dansa coreana està en ple creixement 

i cada vegada ens trobem amb més demandes d'aquest tipus de ball. 

Indicadors Cessió d'espais per a l'organització de projectes i activitats vinculades a les arts 
escèniques 

 Nombre d'assajos de companyies de teatre i dansa acollits: 62 

 Nombre d'espectacles de teatre i dansa de companyies de Gràcia acollits: 11 

 Nombre d'espectacles de teatre i dansa acollits: 22 

 

  

6.5.3. Activitats de caràcter lúdic i social 

Acció: Cessió d'espais per a l'organització de projectes i activitats de caràcter social 

Objectius: 

 Acollir activitats organitzades per entitats vinculades a projectes de caràcter 

social. 

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució: 

 Acollida d'activitats a l'equipament de caràcter social. 
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El 2018 ha sigut un any solidari i ens ha portat a acollir diverses activitats (tant musicals 

com d'altres disciplines) amb l'objectiu de recaptar diners i enviar-los a diferents 

projectes socials. Destaquem el projecte Mugronets Market, organitzat per dones i que 

posa la seva força en la reconstrucció dels mugrons d'aquelles dones que han patit una 

mastectomia. Aquest projecte ve celebrant-se a La Fontana des de fa 3 anys i hem 

pogut veure l'augment de participació any rere any. 

Indicadors Cessió d'espais per a l'organització de projectes i activitats de caràcter social 

 Nombre de cessions d'espai per a projectes de caràcter social: 12 

 Nombre de participants en activitats de caràcter social: 5.900 

 

 

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

Acció: Cessió d'espais per a activitats internes d'entitats 

Objectius: 

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

 Donar suport a l'associacionisme. 

Execució: 

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

Tal com es va fent d'ençà que l'equipament va obrir les seves portes se segueix donant 

cobertura a les necessitats de les associacions juvenils, sigui per reunions, formacions 

o activitats internes. 
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Un cop al mes hem acollit les reunions del Sector 1 de Minyons Escoltes i Guies de 

Catalunya i d'aquesta manera, hem establert una relació més estreta amb l'entitat. 

També hem donat resposta a altres entitats juvenils del barri i de ciutat. La demanda 

per part d'aquest tipus d'entitats no ha minvat des que es van obrir les portes de La 

Fontana i de fet podem assegurar que han anat en augment. Les característiques de les 

sales del centre animen a realitzar assemblees i jornades de tota mena i d'aquí, 

l'increment de reserves per part d'aquests col·lectius. 

Indicadors Cessió d'espais per a activitats internes d'entitats 

 Nombre de cessions d'espai per a la realització d'activitats internes: 110 

 Nombre de participants: 2.370 

Acció: Criteris de programació i acollida d'activitats 

Objectius: 

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

l'equipament. 

Execució: 

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

i discurs de les activitats que es realitzen. 

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

Durant aquest any 2018 s'ha aprovat el Protocol d'abordatge de les violències del CJB, 

aquest protocol ha servit també per establir quin tipus d'activitats no es podran acollir 

a l'equipament, és a dir, totes aquelles que comportin discursos, actituds o pràctiques 

violentes. Aquest protocol estableix també quines mesures es prendran en el cas que 

es detecti algun d'aquests supòsits en alguna de les activitats. 

Al llarg de l'any 2018 no s'ha realitzat el protocol sobre els criteris de patrocini de les 

activitats. Cal dir que molt poques activitats compten amb patrocinis, i quan ho fan, 

acostumen a ser de petits projectes o marques. 

Indicadors Criteris de programació i acollida d'activitats 

 Realització del protocol sobre criteris de programació: 1 

 Realització del protocol sobre criteris de patrocini d'activitats: 0 
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Acció: Cessió d'espais per a la realització d'activitats de l'administració 

Objectius: 

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

educatius de Gràcia. 

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

Execució: 

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

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

L'acollida d'activitats escolars aquest 2018 ha sigut la mateixa línia que els anys 

anteriors. Les dates en les quals es demanen espais es concentren sobretot a finals de 

curs i festes de Nadal, i puntualment Sant Jordi i carnestoltes. 

Hem pogut observar que cada cop les escoles ocupen més hores l'Auditori i els hi cal 

més recursos tècnics, això ha dificultat la feina interna del centre perquè la gestió 

d'aquestes reserves cada cop és més complexa i requereix més seguiment. 

Pel que fa a les reserves de l'administració, s'han incrementat i caldrà fer una valoració 

per tal de saber si és compatible amb els serveis que té l'equipament, com per 

exemple, la cessió d'espais per assaig de joves companyies. 

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

 Nombre d’usos d'espais de centres educatius: 71 

 Nombre de participants: 8.255 

 Nombre d’usos d’espais per activitats de l'administració: 428 

 Nombre de participants: 19.357 

6.6. Suport a joves individuals 

Acció: Sala d'estudi 

Objectius: 

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

d'examen de gener - febrer i de maig - juny. 

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

d'obertura de l'equipament. 
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Execució: 

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

durant els períodes de sala d'estudi. 

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

les PAU. 

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

treballs en grup en horari d'obertura de l'equipament. 

Des del 8 de gener fins al 2 de febrer s'ha acollit la Sala d'estudi puntual en període 

d'exàmens que organitza l'Ajuntament de Barcelona. S'ha ofert aquest servei en 

l'horari d'11.00 a 15.00, com a continuïtat de la prova que s'havia fet durant l'any 2017. 

A causa del baix ús del servei, entre 2 o cap persona per dia, finalment s'ha decidit 

tancar la Sala d'estudi puntal de l'equipament i oferir aquest servei en altres espais 

amb més demandes. 

Cal dir, que durant tardes, hi ha un gran nombre de joves que utilitzen les taules de 

l'Espai de trobada i del Punt InfoJOVE per a estudiar, fer deures i treballs en grup. Cal 

destacar l'elevat nombre d'usos els diumenges a la tarda, franja horària que en el 

Districte no hi ha cap biblioteca oberta. 

Indicadors Sala d’estudi 

 Nombre d'usos de la sala durant els períodes d'examen de gener - febrer i maig – 
juny: 92 (només període gener – febrer) 

 Nombre d'usos de la sala durant el cap de setmana de les PAU: 0 (projecte 
finalitzat) 

 Nombre d'usos d'estudiants a l'Espai de trobada: 1.966 

6.7. Suport a projectes d’autoocupació 

Acció: Definició d'un nou model de Viver d'autoocupació juvenil 

Objectius: 

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

Execució: 

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

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

Barcelona per a la definició del model final. 
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 Implementació del nou model de Viver d'autoocupació juvenil. 

Durant aquest any 2018 no s'ha fet el treball per reformular el Viver d'autoocupació 

juvenil. 

Cal destacar però, que a finals de l'any 2018 s'ha tancat un acord amb Barcelona Activa 

per oferir un servei d'ocupació juvenil a l'equipament de cara a l'any 2019. Aquest nou 

servei d'ocupació garantirà l'obertura de l'equipament en horari de matí de dilluns a 

divendres i 2 persones tècniques de Barcelona Activa passaran a tenir el seu espai de 

treball a la Sala d'assessories de l'equipament. 
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7. Indicadors d’usos d’espai 

A continuació es presenten les dades sobre els usos de les diferents sales de 

l’equipament (Taller 1, Taller 2, Taller 3, Sala polivalent, Sala d’Actes, Auditori, Bucs 

d’assaig, Assessories i Vivers). En aquestes xifres no s’hi contemplen els usos de l’Espai 

de trobada ni els de les sales de treball. 

Les dades de les taules exposades a continuació ens mostren que aquest any 2018 han 

passat un total d’unes 72.576 persones per les diferents sales de l’equipament i hi ha 

hagut un total de 3.771 d’usos d’aquests espais. Això mostra que hi ha hagut un 

augment del nombre de persones que han usat les sales de l’equipament aquest 2018 

(68.040 l’any 2017) i del nombre d’usos (3.210 l’any 2017). 

Aquests usos durant les tardes i els caps de setmana els fan majoritàriament entitats i 

associacions de Gràcia i de la ciutat, en canvi als matins, majoritàriament són usos de 

l’administració (Ajuntament de Barcelona), dels centres educatius del Districte de 

Gràcia i de les residències artístiques que acull l’equipament. 

Cal tenir en compte també, que durant el mes de setembre l’Auditori de l’equipament 

va estar tancat per obres i que per tant no hi va haver cap ús de l’espai. 

L’equipament té una alta demanada d’espais, sobretot pel que fa a les sales més grans 

(Sala d’actes, Auditori i Polivalent) que fa que, sobretot durant les tardes i els caps de 

setmana, estiguin saturades i s’hagin de rebutjar moltes sol·licituds. 
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Nombre d’usos sales 2018 
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Sala auditori 23 29 30 28 41 34 22 0 27 34 33 301 

Sala actes 28 36 40 30 52 33 27 12 35 45 27 365 

Sala 
assessories 

28 22 18 13 28 11 11 17 21 18 11 198 

Sala Buc 1 11 17 12 14 20 15 20 11 18 21 23 182 

Sala Buc 2 37 40 56 42 44 47 10 3 21 28 35 363 

Sala Buc 3 41 54 1 60 54 65 6 6 26 35 33 381 

Espai de 
Trobada 

3 4 56 3 5 5 2 0 5 3 6 92 

Sala polivalent 21 26 37 24 35 26 25 17 25 237 25 498 

Sala taller 1 22 29 30 26 29 19 11 13 24 18 21 242 

Sala taller 2 33 21 21 20 22 16 0 13 34 28 22 230 

Sala taller 3 42 25 26 23 22 30 15 8 23 24 19 257 

Sala viver 1 29 14 15 9 10 9 6 4 7 3 3 109 

Sala viver 2 28 10 14 10 15 9 3 5 11 8 6 119 

Sala viver 3 29 13 13 11 16 9 33 8 20 16 12 180 

Sala viver 4 30 14 1 17 20 17 45 20 25 11 8 208 

Espais 
Expositius 

1 4 2 1 3 2 1 1 3 4 2 24 

Plaça 0 0 0 2 3 2 5 5 5 0 0 22 

Total 406 358 372 333 419 349 242 143 330 533 286 3771 
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Nombre d’usuaris sales 2018 
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Sala auditori 1139 2899 2239 2086 2833 1961 914 0 2483 2443 3440 22437 

Sala actes 1141 2375 2025 1308 2048 1672 759 356 1527 2058 1479 16748 

Sala 
assessories 

61 67 71 19 73 41 22 15 44 36 23 472 

Sala Buc 1 22 26 226 31 57 48 45 7 60 55 66 643 

Sala Buc 2 86 111 231 113 118 131 102 4 62 68 98 1124 

Sala Buc 3 157 194 25 247 218 271 107 32 121 174 165 1711 

Espai de 
Trobada 

32 42 164 50 100 100 40 0 220 30 60 838 

Sala 
polivalent 

307 910 874 749 981 738 490 364 600 3759 497 10269 

Sala taller 1 230 435 413 494 770 312 124 177 439 226 232 3852 

Sala taller 2 256 315 357 490 593 363 0 146 449 231 189 3389 

Sala taller 3 521 375 383 567 676 732 232 110 444 322 273 4635 

Sala viver 1 234 70 268 49 247 42 14 16 41 11 11 1003 

Sala viver 2 223 50 245 34 269 33 84 21 64 25 19 1067 

Sala viver 3 209 65 255 32 239 19 83 19 113 79 48 1161 

Sala viver 4 267 70 45 100 313 110 178 65 162 79 53 1442 

Espais 
Expositius 

30 80 70 30 70 50 50 50 60 105 70 665 

Plaça 0 0 0 280 100 150 100 70 420 0 0 1120 

Total 4915 8084 7891 6679 9705 6773 3344 1452 7309 9701 6723 72576 





 


