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1 Presentació del casal i objectius  
1.1 El Casal 
El Casal de Barri Can Portabella va entrar en funcionament el passat 1 de Febrer del 
2016 després de la rehabilitació d’un antic palauet del s. XIX que corresponia a la casa 
de l’amo de la fàbrica tèxtil Societat Llanera Barcelonesa. 

La distribució dels diversos espais es realitza al voltant d’un gran celobert que aporta 
molta llum natural i amplitud a les 3 plantes (PB+2P) que disposa el centre, connectades 
totes elles per escales i ascensor. Al tractar-se d’una estructura que té la fusta natural 
com a material predominant, s’aconsegueix un efecte de calidesa en tot l’edifici molt 
acollidor, que les persones que accedeixen tenen la sensació d’haver-se traslladat a un 
lloc ubicat al mig de la natura. Tanmateix, al haver-se mantingut el terra original del 
vestíbul permet reforçar el sentiment de pertinença al barri. Sentiments contraposats 
però ambdós molt positius, raó per la qual es genera una gran sensació de benestar. 

S’accedeix per una gran porta de color verd i, un cop es creua un petit passadís, s’arriba 
al vestíbul on són rebuts per l’informador del casal. Aquest vestíbul serveix de 
distribuïdor de la planta baixa i dóna pas al despatx on s’alberga l’Associació Veïnal 
de Sant Andreu Sud, a la sala d’exposicions, a una sala polivalent proveïda d’un gran 
mirall que permet acollir activitats motrius, teatrals o de divulgació de coneixements, i 
per últim, una estància on es troben els controls dels subministrament del casal i 
magatzem. 

A la primera planta es troben les sales destinades a la cessió d’espais per reunions i 
tallers relaxats. En canvi, els tallers d’arts plàstiques i de moviment de petit format estan 
destinats a la tercera planta. Aquesta planta també acull tres projectes comunitaris com 
són: l’espai de trobada familiar, l’armari de Can Portabella i l’hortet. Aquest últim es troba 
a la terrassa, un espai al que es pot accedir a través de grans finestrals tant des de la 
sala de l’espai de trobada familiar com des del passadís lateral, proveint de llum natural 
el seu interior. 

  
 Vestíbul des de la segona planta  Detall de l’entrada de llum des de la 

terrassa 
 

1.2 Objectius 
Els objectius que es van plantejar en el moment que va entrar en funcionament el Casal 
van ser: 

 Afavorir un casal de barri participatiu que tingui com a filosofia de treball recollir 
les demandes i necessitats dels veïns i les veïnes del territori. 

 Programar activitats socioeducatives i socioculturals que donin cobertura a les 
demandes rebudes. 
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 Treballar en xarxa amb altres entitats, equipaments i comerços del barri i del 
districte 

 Oferir espais i activitats de trobada, d’interrelació, creació i participació dels veïns 
i les veïnes del barri, on puguin parlar dels seus interessos i participar en diverses 
propostes d’oci, formatives i socioculturals vinculades a la societat de l’entorn, 
afavorint la interacció del veïnat, la convivència i la cohesió social. 

 Facilitar la informació dels serveis i les activitats dels casals que s’ofereixen al 
barri, al districte i a la ciutat. 

 Promoure la participació i l’associacionisme (a veïns i veïnes, entitats, 
associacions, grups, grups no formals, xarxes...) a partir de valors com ara la 
solidaritat, el consens, el diàleg i la col·laboració. 

 Complementar i donar suport als programes municipals de serveis a les 
persones, de promoció i participació en la seva relació amb el territori i el teixit 
social i associatiu. Ha de promoure activitats i espais de treball intergeneracional, 
de diàleg intercultural i d’integració assumint la diversitat social i cultural dels 
barris. 

 Fomentar el voluntariat com a part activa en la gestió i execució del projecte del 
casal de barri. 

 Millora continuada de la programació, actualitzant les seves actuacions a les 
característiques de l’entorn i a la millora progressiva de la qualitat. 

 Incentivar l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICs). 

Durant el primer any de funcionament el Casal s’ha centrat en donar resposta als 
objectius relacionats amb les demandes i necessitats del territori, potenciar el treball en 
xarxa per aprofitar les sinèrgies de l’entorn i fer difusió de les activitats que en ell es 
desenvolupen. Per aconseguir-ho, s’han fet reunions amb entitats, equipaments i grups 
el barri com, per exemple, l’Associació de comerciants, botiguers, La Llotja, CAP 
Casernes i CAP Sant Andreu (el CAP La Sagrera ha declinat la trobada i la possibilitat 
de fer difusions dels nostres serveis), Projecte Radars, Ateneu l’Harmonia, Centre Cívic 
La Sagrera, Biblioteca Marina-Clotet, Espai 30, etc., per conèixer les seves inquietuds, 
demandes i establir lligams per possibles col·laboracions. A més a més, a banda d’obrir 
un perfil de facebook, també s’han fet activitats al carrer, penjat cartells i distribuït per 
les bústies de les cases els fulletons amb la informació dels serveis que es realitzen per 
donar visibilitat al casal. 
Ara, un cop ja ens hem donat a conèixer al barri, durant el proper any es treballarà per 
fomentar els projectes de participació i voluntariat, alhora que s’ampliarà la programació 
de les activitats oferides (especialment d’espectacles i cultura). 
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2 Serveis oferts 
2.1 Serveis bàsics 
 Servei d’atenció a la ciutadania: acollida i acompanyament. 

Atenció personal, individualitzada, a la ciutadania que ho sol·liciti. Aquest servei facilita 
informació sobre les activitats del casal i disposa d’informació sobre els serveis que 
s’ofereixen al barri, al districte i a la ciutat. Es duu a terme de forma presencial, telefònica 
o per Internet. 

El fet d’obrir al febrer va fer que durant el primer trimestre de l’any les persones del barri 
s’apropessin que saber quines activitats es desenvolupaven al centre, molts pensaven 
que era un casal de gent gran, d’altres que era un equipament de serveis socials... Així 
que la principal tasca va ser la d’atenció a la ciutadania per presentar el projecte del 
centre i una visita guiada per les instal·lacions. Durant el segon trimestre es va obrir un 
compte de facebook per poder establir una atenció telemàtica i alhora que es fa difusió 
de les activitats que es realitzen al casal poder establir un canal per atendre dubtes, 
suggeriments i vincles amb les persones seguidores de Can Portabella. Després, durant 
el mes de setembre es va fer una gran campanya per donar a conèixer el casal deixant 
la programació del quart trimestre dins les bústies dels edificis situats a la zona 
d’influència del centre (delimitada per Onze de Setembre, Gran de Sant Andreu, Pare 
Manyanet i Josep Soldevila). Això va fer que més de 500 persones s’apropessin per 
conèixer amb més detall els serveis que s’ofereixen i trucades telefòniques que resoldre 
dubtes puntuals. En total hi ha 1363 persones que tenen fitxa amb dades a l’equipament 
i 282 les seguidores en la xarxa social. 

 

 
 Indicadors d’atenció a la ciutadania, acollida i acompanyament 

 

 Espai de trobada 

S’ofereix un espai obert i adequat per estimular la interrelació entre les persones 
usuàries del centre. S’ha detectat que no només les persones es relacionen a l’interior 
de les sales a l’hora que es participa en alguna de les activitats que es desenvolupen al 
casal sinó que també ho fan en espais comuns com són el vestíbul, l’espai de descans 
o a la terrassa, i l’espai de trobada familiar. 

Al vestíbul es coincideix en moments puntuals com són les entrades o sortides dels 
tallers, o quan una persona s’atura per consultar els títols dels llibres de la prestatgeria. 
En canvi, la durada de les trobades que s’originen a l’espai de descans o a la terrassa 
són durades més llargues perquè les persones que fan servir aquest espais ho fan 

1.1.Usuaris/es (indicadors trimestral) 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Presencials 196 176 525 725 1.622

Telèfon 27 57 53 125 262

Internet 3 25 5 2 35

TOTAL 226 258 583 852 1.919

1.2.Usuaris/es que tenen fitxa amb dades al'equip 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Numero total d'associats/inscrits a l 'equipament 157 1104 1363

Homes 32 225 1582

Dones 125 879 6181

1.4. Comunicació 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Pàgina web (visitants) 0

Facebook (l ikes) 217 245 282 744
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perquè han arribat massa d’hora per assistir a un taller, perquè estan fent una pausa 
d’una cessió d’espais o perquè estan esperant a que algú surti d’un taller. Per últim, 
l’espai de trobada que té un major grau d’afluència és l’espai de trobada familiar que hi 
ha a la segona planta i que forma part dels projectes comunitaris que acull el casal.  

 

• Espai de trobada familiar: És una sala de jocs on els infants poden venir 
acompanyats d’un adult sempre que el casal està obert, ja que no hi ha 
servei de monitoratge. L’edat va des dels 0 anys fins als 7 anys i cada dia 
hi ha famílies que en fan ús. L’objectiu és enfortir els vincles amb l’adult 
de referència, afavorir la creació de nous vincles interpersonals i que els 
adults puguin compartir experiències mentre els infants estan jugant. Tot 
el material es tria sota la premissa de que ha de ser didàctic, educatiu i 
estimulador. Per a la primera infància (0-3 anys) hi ha joguines de 
desenvolupament sensorial, manipulatives i amb jocs d’encaixos, també 
s’ha disposat d’una cuineta on els infants poden reproduir situacions de la 
vida quotidiana (joc simbòlic)  i expressar la seva creativitat i jocs de taula. 
Aquest espai és el que més es fa servir de tot el casal, ja que cada dia rep 
la visita d’alguna família. Arribant al màxim de 977 visites d’infants (amb 
els seus respectius adults de referència) durant aquest primer any, on més 
de la meitat van accedir entre les 17 i les 19h. Pel que fa a la franja d’edat, 
la franja predominant és la que engloba els nadons caminants, entre 1 i 3 
anys. Les famílies s’han mostrat molt interessades en el material que hi 
ha a l’espai, algunes ja coneixien la marca Haba i ens han felicitat per 
l’elecció i d’altres s’han sorprès per l’existència d’aquests tipus de jocs. 
Gairebé tot el material s’ha comprat a la botiga “Jocs i Joguines La Jota” 
que hi ha al carrer Borriana i a la cooperativa Abacus. A finals d’any també 
s’ha adquirit una taula i quatre cadires de fusta, també a botigues del barri. 
D’aquesta manera s’engloba aquest projecte dins del servei de foment del 
comerç de proximitat (veure cap. 2.2 Serveis singulars). 
 

  
 Usuaris infantils segons franja 

horària  
 Usuaris segons edat 
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 Indicadors d’espais de trobada 

 

  
 Vestíbul  Racó de descans 

  
 Terrassa  Espai trobada familiar 

 

 Serveis de promoció i suport a l’associacionisme, i d’allotjament 
d’entitats 

Els espais i sales del Casal es posen a disponibilitat de tothom, a qualsevol persona, 
grups, associacions, entitats o empreses que necessiti un lloc per desenvolupar la seva 
tasca sempre que s’ajustin a llei, per tant no es poden fer apologia de la violència, 
racisme, intolerància, etc. o que discriminin per contingut o dret d’accés per causa de 
gènere, raça, cultura o religió. Tenen preferència les entitats ubicades al barri a l’igual 
que les activitats de caire obert a la participació i aquelles d’interès informatiu, social o 
cultural (en altres casos queda a la decisió del centre), i es podrà fer un ús puntual o 
regular (setmanal, mensual o trimestral). 

Al tractar-se d’un equipament de gestió cívica, l’entitat gestora és una de les entitats que 
fa ús de les sales periòdicament. Tanmateix no és la única, ja que a banda de 
l’Associació veïnal Sant Andreu Sud hi ha quatre entitats més que també en fan ús. Són 
l’Associació d’afectats per la pòlio i post-pòlio de Catalunya (APPCAT) i diversos grup 
de persones del barri, un que els agrada la poesia (Tertúlia Literaria Cervantes), i dos 
que els agrada el teatre i assagen al centre (Amateur i EUDO-MACAVI). 

Hi ha dues modalitats d’ocupació de sales. Es pot fer mitjançant una cessió d’espais (en 
cas de tractar-ser d’un grup o entitat sense ànim de lucre i l’activitat no requereixi una 
transferència econòmica), i en cas contrari es tractaria d’un lloguer d’espais (es paguen 
9€/h però en cas de realitzar una contraprestació al casal l’import es redueix a 4€/h). 

2.1. Espai de trobada: Usuaris/es 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Usuaris/es mati 63 141 292 496

Usuaris/es  tarda 162 149 632 943

Usuaris/es vespre 26 24 93 143

Activitats desenvolupades Número 0

Tipologia d'activitat: (ex. Espai familia…) Llistat Espai familiar, vestíbul,terrassa, sof familiar, vestíbul,terrassa, sofàs
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Durant el 2016 s’ha donat suport a grups, entitats o persones a nivell individual, 
beneficiant-se 4881 persones distribuïdes entre les 833,5 hores que s’ha fet ús del 
servei. Totes en concepte de cessió d’espai (ACCEM, Amputats St. Jordi, CEE Pont del 
Dragó, Pal·las Atena, Grup Handbol Sant Andreu Palomar ...) a excepció de dues 
empreses que ho van fer com a lloguer (escola d’idiomes Kids&Us i llar d’infants Xicoi). 
Per aquesta raó el benefici econòmic d’aquest servei és molt baix i només s’han recaptat 
538 euros. També s’ha donat acollida a tres persones de plans ocupacionals de 
l’Ajuntament de Barcelona, una ha col·laborat de manera activa amb el centre (veure 
cap. 3 Equip de treball) i les altres dues venien de manera puntual quan realitzaven 
tasques de dinamització dels comerços de La Sagrera i de l’Associació de comerciants 
d’11 de setembre. 

Es fa un especial esment a la sessió de la sala d’actes pel final de curs de l’alumnat del 
CEE Pont del Dragó (juny) i el lliurament dels Premi a la Solidaritat i a la Cooperació 
Internacional del Districte de Sant Andreu ( novembre). Sessions que enorgulleix haver 
acollit al casal pel gran valor social que comporten. 

Si es contempla l’evolució de l’ocupació de les sales al llarg dels mesos, s’observa que 
al mes de febrer (data d’inauguració del casal) ja es va iniciar amb una quota de 
persones que fan ús de les instal·lacions i que aquest valor es molt similar al mes de 
juliol, moments de molt poca activitat al centre. Això correspon a les activitats pròpies 
de l’Associació veïnal Sant Andreu Sud, ja que històricament realitzava uns tallers de 
francès, gimnàstica, pintura i ioga que ara mantenen al casal. D’altra banda, al mes de 
maig el valor gairebé es triplica i la raó és que l’escola d’idiomes Kids&Us va fer les 
reunions amb les famílies per presentar els continguts del nou curs i van venir 900 
persones. En relació a les hores que s’han fet ús de les sales del centre, es detecta que 
durant els primers mesos van ser molt similars i que al mes de maig i juny van fer un pic 
degut al lloguer a Kids&Us i a la Janet Recasens, una veïna del barri que feia meditació 
amb un grup d’amigues. Després la Janet va passar a fer aquesta activitat dins dels 
tallers que s’ofereixen al centre com a voluntària. Al més de juliol i setembre són dos 
mesos de baixa activitat i les hores de cessió corresponen a les pròpies dels tallers de 
l’Associació veïnal (60 h aprox.), en canvi la diferència amb els mesos dels darrer 
trimestre corresponen a les cessions amb altres col·lectius del barri (veure Annexes). 

 

  
 Evolució de persones usuàries en 
règim de cessió i lloguer d’espais 

 Evolució d’hores en règim de cessió i 
lloguer d’espais 
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 Indicadors de servei de promoció i suport a l’associacionisme i d’allotjament d’entitats 

(cessió i lloguer d’espais)   

 

  
 Junta de l’APPCAT  Tertulia Literaria Cervantes 

 

 Servei de promoció del voluntariat. 

Es facilita la participació activa de les persones que vulguin col·laborar de manera 
voluntària en activitats, programes i projectes que es duen a terme al casal, en altres 
equipaments o en iniciatives que es desenvolupen en entitats i associacions. 

Dins d’aquest servei es comptabilitzen aquelles persones que s’han ofert a portar un 
taller sense rebre cap mena de retribució econòmica i les persones que formen part dels 
projectes comunitaris que es desenvolupen al casal. Durant el 2016 s’han ofert 16 tallers 
de voluntaris (ball en línia, meditació, lideratge, informàtica, música clàssica, tertúlia 
cinematogràfica i ornamentació floral) i s’han posat en funcionament els 7 projectes 
comunitaris que es passen a descriure a continuació. 

 

• Grup de Sortides Culturals: Aquest projecte és un punt de trobada de 
persones a qui els agrada fer sortides culturals (museus, cinema, 
xerrades, excursions...) i no volen anar soles. A Can Portabella troben 
gent amb inquietuds comunes que fan propostes de possibles sortides i 
entre ells s’organitzen per fer grups i aconseguir entrades més 
econòmiques. Es reuneixen els dimarts de 19 a 20h. 

 

3.1. Servei d'allotjament d'entitats 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº entitats allotjament 2 3 6

Tipologia de entitats per sectors, llistat. Ex: AAVV, Associació joves, 
entitat esportiva… 

Associació Veïnal, 
Associació salut

Associació Veïnal, 
Associació salut, grup de 
lectura

Associació Veïnal, Associació 
salut, grup de lectura, grups de 
teatre

3.2. Cessió d'espais: 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº cessions espai a entitats 0

hores cedides 154 300 122 253 829

persones han fet ús de l 'espai cedit 756 2126 565 1389 4.836

Tipologia de entitats per sectors, llistat.  Ex: AAVV, Associació joves, 
entitat esportiva… 

Associació veïnal
Associació Veïnal, 
grups veïnals, 
associació esportiva

Associació Veïnal, grups 
veïnals, Associació salut, 
associació esportiva

Associació Veïnal, Associació 
salut, grup de lectura, grups de 
teatre, grups de veins, grups 
esportius, AMPAS

3.3.Lloguer d'espais 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº de l loguer d'espais 1 1 2

hores l logades 36 1,5 38

persones han fet ús de l 'espai l logat 900 17 917

Tipologia de entitats per sectors, llistat. Ex: AAVV, Associació joves, 
entitat esportiva… 

acadèmia idiomes Llar d'infants

 Ingressos per l loguer d'espais (en euros) 525 12,5 538
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• L’armari de Can Portabella: És habitual que a les cases on hi ha infants 
es vagi acumulant roba que se’ls queda petita i que encara està en bon 
estat. Per tal d’aprofitar aquesta roba i educar als infants amb valors com 
el consum sostenible i la cooperació es posa a disposició de les persones 
del barri un servei d’intercanvi de roba infantil on les famílies que porten 
roba poden agafar roba que hagi deixat altres famílies. Majoritàriament hi 
ha roba de 0-5 anys, però també n’hi ha alguna peça de més grans. 
L’objectiu és reduir la despesa econòmica familiar destinada a la compra 
de roba, alhora que es pren consciència del consum massiu que es fa a 
la nostra societat i la petjada ecològica que genera la producció de la roba. 
Per tant, no cal que siguin persones en risc d’exclusió social, és un servei 
obert al barri per normalitzar l’ús de roba de segona mà. El personal del 
casal verifica el bon estat de la roba, per vetllar per la qualitat del projecte, 
i porta un control de les peces que cada persona deixa i agafa per 
assegurar que no es produeix un benefici individual (persones que només 
agafa) sinó que és comunitari (tothom agafa i deixa roba). La roba es 
cataloga per edats de l’infant (0-3 mesos, 12 mesos, 3-4 anys...), època 
de l’any (tardor-hivern, primavera-estiu) i tipus de peça (pantalons, bodys, 
jaquetes, samarretes màniga curta...). Aquesta classificació requereix 
molt de temps per part de l’equip del centra, ja que va variant en funció de 
la quantitat de roba que arriba al centre per a cada edat i de la capacitat 
de les caixes que hi caben als armaris. 

  
 Mares mirant roba per nadó  Detall roba hivern 

 

• Entre llengües: Persones que parlen llengües diferents es reuneixen per 
aprendre o perfeccionar un idioma mitjançant la conversa. Actualment hi 
ha quatre grups: italià (dilluns de 17:30 a 18:30, anglès (dimarts de 17:30 
a 18:30), francès (dimarts de 18:30 a 19:30) i català (dimecres de 17:30 a 
18:30). 
 

• Teixint Can Portabella: S’ha constituït un grup de persones a qui l’agrada 
la costura. Es reuneixen els dimecres de 17 a 19h. Cada persona porta el 
seu projecte personal (patchwork, patronatge, etc…) i és compartit amb la 
resta. És a dir, entre elles es donen idees i s’assessoren en funció dels 
coneixements que tenen de cada tema. Tenen un armari on guarden el 
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material comú que ha facilitat el centre (tisores, planxa, agulles, etc) i una 
màquina de cosir que ha cedit una de les usuàries. A més a més, 
interaccionen de manera activa amb el casal, ja que han tallat la cortina 
de la sala d’actes per permetre el retorn de l’aire del clima i s’han ofert per 
fer un tió i un arbre de nadal amb material reciclat per guarnir el casal.  

  
 Part del grup de Teixint Can Portabella  Detall del material comú 

 
 

 Cortina sala d’actes  Arbre de Nadal 
 

• Can Portallibres: Per Sant Jordi es va fer una crida per celebrar un 
intercanvi de llibres i degut a la bona acollida que va haver-hi es va decidir 
mantenir-ho com a projecte comunitari. Actualment hi ha més de 400 
exemplars distribuït entre els prestatges del vestíbul i el de la sala de 
descans, cedits per 38 usuaris del centre. 

 

• Sant Andreu fotogràfic: Projecte comunitari molt actiu centrat en el món 
de la fotografia. Tot i que es reuneixen els dijous de 19 a 20:30, hi ha una 
gran cohesió del grup perquè tenen un contacte continu a través de les 
xarxes socials, ja que han obert un grup al facebook on pengen i comenten 
fotografies que han fet ells o que inclouen aspectes que han parlat 
anteriorment a les trobades, i també fan sortides conjuntes per posar-ho 
en pràctica. A més a més, també han col·laborat amb el casal al realitzar 
fotografies que després han servit per representar als projectes 
comunitaris que acull el centre i la imatge de la portada de la programació 
d’hivern del 2017. 
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 Part del grup de Sant Andreu 

Fotogràfic 
 Proves de fotografiar amb 

croma 

 

 
 Imatge representativa de Sant 

Andreu En Acció 
 Imatge fulletó hivern 2017 

 
• L’hortet: Un grup de voluntaris i voluntàries del barri ha transformat la 

terrassa en un petit hort urbà. El casal els ha facilitat els material però tot 
el procés de transformació s’ha fet amb autogestió. Ells s’han encarregat 
de construir les jardineres, fer la instal·lació del rec automàtic, escollir què 
volen plantar i els torns per regar (l’automàtic només es fa servir durant 
els caps de setmana i vacances d’estiu). Es reuneixen els dimarts de 18 
a 19h per fer les tasques comunes i prendre les decisions de manera 
assembleària. A més a més, aquest projecte també compleix una funció 
d’educació social ja que les activitats que s’hi desenvolupen faciliten la 
relació entre persones d’edats i procedències molt diferents, alhora que 
es recupera la reminiscència d’un ofici perdut a les grans ciutats. Prova 
d’això és el ressò mediàtic que ha tingut en els medis de comunicació del 
barri (article “Tornar a tenir un hort a Sant Andreu” al diari digital 
www.andreuenc.cat 23/8/2016, i la notícia “El projecte d’hort comunitari 
del Casal de Barri de Can Portabella“ de la BTV Sant Andreu, 21/9/2016). 
Un altre aspecte a tenir en compte és que al trobar-se a continuació de 
l’espai de trobada familiar permet que els infants interaccionin amb les 
persones que porten l’hort i  

http://www.andreuenc.cat/
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 Detall de la collita. Cogombres  Detall de la collita. Albergínies 

  
 Treball de restauració de 

jardineres 
 Infant ajudant a regar 

 
• Can Portabella en Acció: És un projecte comunitari format per persones 

interessades pel món dels audiovisuals. Durant aquest any s’ha obert un 
canal en YouTube  i s’han penjat els tres vídeos que s’han realitzat: un on 
es va registrar la tarda de ball que es va celebrar amb motiu del final de 
curs dels tallers de primavera (1 de juliol), un vídeoreportatge del dia en 
que els comerços del barri van sortir al carrer (1 d’octubre) i un tercer que 
és el vídeo promocional de Can Portabella. El grup està format per sis 
persones i han decidit que durant el primer semestre 2017 rodaran un curt 
de l’obra “Cendres d’amor”,  del poeta dramaturg andreuenc Ignasi 
Iglésias, per poder-ho presentar al públic dins dels actes del 89è. 
aniversari de la mort del autor (19/8/1871-9/10/1928) que tindrà lloc l’1 
d’octubre del 2017 (sempre es celebra el primer diumenge d’octubre 
sempre que el dia 9 no caigui en diumenge). Al mes de desembre ja van 
contactar amb els actors (també del barri) i van fer una primera sessió de 
proves de llum, imatge i so. 
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 Grup de Can Portabella en Acció  Proves d’imatge 

  
 Actors de Cendres d’Amor  Càmera de vídeo 

 

 
 Indicadors de promoció del voluntariat (tallers i projectes comunitaris) 

 

 
 Persones que formen part dels projectes comunitaris 

 

 Servei d’activitats socioculturals, formatives i de lleure  

Al tractar-se d’un equipament de nova creació, i començar la seva activitat al mes de 
febrer, no es van programar cap formació ni conferències al primer trimestre. Va ser un 
període durant el qual es va fer treball de camp per detectar demandes de la gent del 
barri i contactar amb talleristes. 

4.1. Promoció del voluntariat 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº projectes iniciats com a iniciatives dels usuaris/es 5 3 8 16

Nom dels projectes iniciats com a iniciatives dels 
usuaris/es (l l istat)

Tallers voluntaris (ball  en l ínia, 
meditació, l ideratge, 

informàtica, música clàssica)

Tallers voluntaris (ball  en 
l ínia, meditació, música 

clàssica)

Tallers voluntaris (ball  en l ínia, 
meditació, l ideratge, 

informàtica, música clàssica, 
tertúlia cinematogràfica, 

ornamentació floral)

Nº de voluntaris/es que participen en la gestió 0 0 0 0 0

Nº de hores voluntaris/es dedicades a la gestió 0 0 0 0 0

Nº de voluntaris/es que organitzen/coordinen activitats 0 5 3 8 16

Nº de hores voluntaris/es dedicades a l ' 
organització/coordinació d'activitats 0 78 13,5 68,5 160

Nº de procesos participatius realitzats amb voluntaris 
i  entitats (projectes comunitaris) 0 6 7 7 20

Num de persones voluntaries participants 0 366 306 348 1.020

Num d'entitats participants 0 0 0 0 0

Projecte comunitari Persones
Teixint Can Portabella 7
Sant Andreu fotogràfic 8
L'hortet 6
Can Portabella en acció 6
L'armari de Can Portabella 19
Can Portallibres 12
Grup de Sortides 5
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Al segon trimestre es va presentar una programació senzilla amb 23 tallers i 4 xerrades 
tants enfocats al col·lectiu adult. Durant el tercer trimestre el nombre de formacions es 
va reduir a 7 i només es va fer una conferència perquè la major part de les persones 
usuàries del centre van manifestar que marxaven a les seves segones residències i 
durant el mes d’agost el centre va romandre tancat. Va ser durant aquest període quan 
es va realitzar un major contacte amb talleristes i persones voluntàries que s’oferien per 
fer xerrades al casal, fins al punt de poder duplicar el nombre d’activitats a oferir a la 
programació del quart trimestre (45 formacions i 11 conferencies). 

El criteri a l’hora de programar una activitat és, principalment, que surti del barri, ja sigui 
una demanda per part d’una persona que està interessada en realitzar-la o bé una oferta 
d’una persona que s’ofereix a portar l’activitat. Un cop arribat a aquest punt, si es vol 
donar resposta a una demanda es mira de contactar amb una persona vinculada amb 
el barri que pugui cobrir-la i en cas de no trobar-ne es busca fora del barri. Amb aquest 
criteri, el 68% de talleristes són del barri. Un altre aspecte que es té en compte a l’hora 
d’escollir un tallerista és la seva relació laboral amb el casal, és a dir, si és una persona 
voluntària que s’ofereix a portar el taller de manera gratuïta, si és autònom o si se l’ha 
de fer contracte, sent aquest últim l’alternativa menys favorable ja que suposa un cost 
extra al casal pel fet d’haver de necessitar els serveis d’una gestoria i estar pendents de 
les altes/baixes, signatures i entrega de nòmines.  

 
 Tipologia de relacions laborals amb talleristes 

Formació 

Dins del grup de formacions es diferencien dos grans grups. Els de formació regular són 
aquells tallers que tenen més de 5 sessions, i els de formació puntual engloba als tallers 
que tenen una durada inferior a 5 sessions i les activitats puntuals de 1 dia que organitza 
el casal amb l’objectiu de donar a conèixer un taller (a mode de tastet) o de divulgació 
d’una tècnica en concret, com és el cas de la sessió d’higiene postural que es va realitzar 
amb col·laboració d’un centre de fisioteràpia del barri (veure cap. 2.2 Serveis singulars), 
i que s’engloba dins del projecte de foment del comerç de proximitat que acull el casal. 

Durant l’any 2016 s’han ofertat un total de 75 tallers, dels quals s’han realitzat més de 
la meitat (67%) amb una valoració molt satisfactòria per part de l’usuari (3.6 sobre 4). La 
majoria dels tallers programats corresponen a la categoria de salut i esports, que inclou 
els d’activitat física i dansa (34%) seguits pels de salut de benestar on es troben els 
tallers de creixement i recursos personals (22%) i els infantils (20%). Val a dir que els 
infantils es van concentrar gairebé tots al quart trimestre ja que durant els períodes 
anteriors es va haver de conèixer els possibles tallers a realitzar i contactar amb 
talleristes. Després segueixen els tallers de recursos i humanitats (14%), art i expressió 
(8%) i cultura digital (3%). Cal tenir en compte que la raó per la qual el volum dels taller 
de cultura digital és tan reduïda és degut a que el casal acull els projectes comunitaris 
de Sant Andreu Fotogràfic i Can Portabella En Acció, projectes vinculats a la fotografia 
i als audiovisuals que agrupa a persones interessades en el món digital, on s’assessoren 
i es transmeten coneixents entre els diversos membres del grup. 

tallers programats factura contracte voluntaris
71 29 18 24

100% 41% 25% 34%
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 Evolució dels tallers programats segons categories 

 

 

  
 Indicadors de formacions (regulars o puntuals) 

 

Conferències i taules rodones 

Una situació similar es dóna amb les conferències i taules rodones que s’han programat 
al centre. Al segon trimestre, el nombre de xerrades va ser discret (només quatre) i al 
tercer trimestre va reduir-se fins a una (que va ser al setembre). En canvi, durant el 
darrer trimestre de l’any va augmentar significativament fins a onze, ja que gairebé cada 
setmana es va realitzar una xerrada. Cal tenir present, que el 88% de les activitats 
programades en aquest cap les han desenvolupat persones voluntàries sense cap mena 
de retribució econòmica. 

5.1. Formació propia/ regular (més de 5 sessions) 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº cursos proposats/ofertats 0 21 3 38 62

Nº cursos realitzats 0 15 1 25 41

Nº sessions realitzades 0 134 0 200 334

Nº hores realitzades 0 151,5 0 20,25 172

Nº places ofertades 0 243 0 470 713

Nº de persones inscrites 0 152 0 293 445

Nº de persones donades de baixa 0 0 0 14 14

Num d'usos ( sessions per usuaris) 0 2046 0 4091 6.137

Nº de talleristes  del barri 7 3 30 40

Nº de talleristes de fora 0 8 8

Nivell  de satisfacció dels participants (mitjana sobre total) 3,6 sobre 4 3,6 sobre 4 3,8 sobre 4 3,7

Nivell  de valoració dels talleristes per part dels participants (mitjana 
sobre total) 3,8 sobre 4 3,8 sobre 4 3,8 sobre 4 3,8

5.2. Formació puntual (d'1 a 4 sessions) 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº cursos proposats/ofertats 0 2 4 7 13

Nº cursos realitzats 0 2 4 3 9

Nº sessions realitzades 0 2 12 9 23

Nº hores realitzades 0 4 12,75 3,5 20

Nº places ofertades 0 27 78 54 159

Nº de persones inscrites 0 19 54 32 105

Nº de persones donades de baixa 0 0 0 0 0

Num d'usos ( sessions per usuaris) 0 19 228 86 333

Nº de talleristes  del barri 2 4 5 11

Nº de talleristes de fora separar 0 0 2 2

Nivell  de satisfacció dels participants (mitjana sobre total) 3,6 sobre 4 3,6 sobre 4 3,8 sobre 4 3,7

Nivell  de valoració dels talleristes per part dels participants (mitjana 
sobre total) 3,8 sobre 4 3,8 sobre 4 3,8 sobre 4 3,8
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Els continguts d’aquest tipus d’activitat es poden agrupar en quatre grans grups: 
infantils, socials, d’història, salut i pintura.  

S’han fet 4 xerrades/taules rodones vinculades amb l’educació dels fills (i que hem 
anomenat “Petita Escola de Criança”). Una on s’explicava el dret dels infants amb TEA 
per la seva inclusió a les escoles ordinàries on va intervenir tant el Departament 
d’Ensenyament com associacions i familiars amb infants diagnosticats amb TEA, una 
altra on sota el títol “Què podem regalar als nostres infants per Nadal?” es va poder 
debatre sobre les joguines no sexistes i reflexionar si es fan regals que volen els infants 
o que agraden als adults. Per últim, es troba el bloc de les conferències vinculades a les 
emocions, on unes psicòlogues van donar eines als adults per poder identificar les seves 
emocions positives i moments de ràbia. Això permet, per una banda, entendre les 
reaccions dels infants i com poden influir sobre l’infant i, per una altra, com canalitzar-
ho de manera satisfactòria.  

En l’àmbit social s’han presentat quatre activitats. Una on una usuària va exposar el seu 
poder de superació fins que va aconseguir escriure un llibre autobiogràfic i la seva 
publicació. Una altra on es va presentar què són els Bancs dels Temps (ja que es vol 
acollir un al casal com a projecte comunitari). La tercera era dirigida a les persones 
jubilades o que estan apunt de fer-ho, per fomentar l’autoestima i el seu apoderament a 
l’hora d’escollir què fer durant aquest període d’inactivitat retribuïda. Per últim, es va 
acollir una xerrada on es va debatre l’augment del consum de cervesa artesana era 
degut a una moda o a un canvi social vinculat a la consciència dels consumidors de les 
seves propietats nutricionals i dels avantatges dels productes de proximitat. Val a dir 
que aquesta xerrada la va moderar un comerç del barri especialitzat en aquest producte 
(veure cap. 2.2 Serveis singulars), ja que des de Can Portabella es vol treballar en xarxa 
amb els comerciants per ajudar a fomentar el comerç de proximitat. 

Un altre gran bloc de les conferències i taules rodones programades són les 
relacionades amb la història. Concretament, tres estaven arrelades al territori de Sant 
Andreu (rec comtal, troballes arqueològiques i evolució de l’emplaçament de Can 
Portabella) i van tenir molt bona resposta per part de la ciutadania, representant el 29% 
dels assistents de tot l’any (val a dir, que dues d’aquestes conferències anaven a càrrec 
del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, un referent al barri en qüestions històriques i que 
gaudeix de molts seguidors). Aquest percentatge és lleugerament inferior al assolit amb 
les xerrades de salut (34%) però cal tenir en compte que es va fer una activitat més 
(dues d’alimentació, una sobre la síndrome de duplicació de MECP2 i una altra de la 
poliomielitis) i que la que va organitzar l’Associació d’Afectats per la Poliomielitis i Post-
poliomielitis va atraure a més de 70 persones ja que es va programar el dia mundial de 
la Poliomielitis i, a banda de gent del barri que es va interessar per aquesta malaltia, 
també van assistir molt membres de l’associació que l’organitzava. 

Per últim, s’ha iniciat un cicle de pintura on el Josep Lluís Buils, un artista del barri, s’ha 
ofert per fer xerrades trimestrals de pintura, amb el visionat i els comentaris d’imatges 
d’un corrent artístic en concret. Aquest trimestre l’estil escollit ha sigut el barroc. 
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 Xerrada Inclusió a les escoles  Xerrada troballes arqueològiques 

  
 Dinàmica de la xerrada d’alimentació  Presentació llibre autobiogràfic 

 

 
 Indicadors de cicles de conferència i taules rodones 

 

 
 Assistents a les conferències i taules rodones segons categoria 

 

2.2 Serveis singulars 
 

 Servei de festes, tradicions i commemoracions 

S’han participat en tres actes dins del marc de la Festa Major de Sant Andreu del 
Palomar. El dilluns 28 de novembre en Joan Pallarès (historiador del barri) es realitza 
una xerrada on s’explica l’evolució de l’emplaçament de l’equipament des dels seus 
orígens medievals fins a la seva època industrial. Després, el divendres 2 de desembre 
es celebren dues activitats més festives, per una banda, la Montse Bou (voluntària del 
casal) qui fa una sessió de ball en línia a la Pl. de Can Portabella oberta a tothom, i per 

5.4. Cícles de conferències i taules rodones 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº sessions conferenciesi taules rodona realitzades 0 4 1 11 16

Num activitats diferents realitzats en un cicle 0 4 1 11 16

No d'hores 0 7,5 1,5 13 22

Nº de persones assitents/participants 0 79 39 213 331

Nº de  conferenciants/moderadors 0 8 1 14 23

No d'entitats col·laboradores 0 3 1 5 9

Num d'usos Xerrades/conferencies( sessions per usuari 0 79 39 213 331

Conferències i 
taules rodones

Assistents %

intantil 4 66 20%
social 4 53 16%
història 3 97 29%
salut 4 111 34%
pintura 1 4 1%
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una altra, es contracta a la companyia “En clave de son” (http://enclavedeson.com/) un 
espectacle musical de mestissatge iberoamericà que va donar la sortida al cicle de 
concert de guitarra que es desenvoluparà durant el 2017 (veure més avall, apartat de 
Servei d’espectacles, actuacions i cicles socioculturals).  

Totes les activitats van tenir molt bona acollida per part de la ciutadania. Van assistir 
172 persones distribuïdes pels diversos actes i ens van felicitar per les propostes 
escollides, fins al punt de demanar més activitats d’aquest estil per futurs 
esdeveniments. 

 

  
 Xerrada històrica. Festa Major  Grup de ball en línia. Festa Major 

 

 
 Indicadors de festes majors 

 

Pel que fa a les activitats de tradicions s’ha realitzat activitats relacionades amb la diada 
de Sant Jordi i amb el Nadal. Per Sant Jordi es van començar la campanya d’intercanvi 
de llibres “Que ningú es quedi sense llibre” i degut a la bona acceptació que va tenir per 
part de la ciutadania es va decidir mantenir-ho durant tot l’any i es va transformar en el 
projecte comunitari “Can Portallibres”. També es van programar dues activitats 
vinculades amb els contes. Per una banda, una xerrada on una contacontes va explicar 
tècniques i mètodes per explicar els contes i captar l’interès dels infants, i per una altra, 
un taller infantil de contes cooperatius, on la contacontes anava construint el conte a 
partir de les aportacions dels infants. A més a més, el grup Tertúlia Literària Cervantes 
va organitzar un recital poètic on part dels seus membres i altres persones del barri van 
llegir els seus poemes.  

Durant el període nadalenc s’han celebrat quatre tallers (un d’infantil, tres familiars i un 
de dansa per adults), un espectacle familiar i també es va participar en l’activitat de 
“Renova les teves Joguines”.  

El 20 de desembre una mare de l’espai de trobada infantil es va oferir per portar un taller 
on els infants van realitzar un tió amb material reciclat, i hi van assistir 6 infants. Tot i la 
baixa afluència d’assistents (van haver baixes d’última hora perquè coincidia amb actes 

6.1. Festes majors 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Num total de festes majors en les que s'ha participat 0 0 0 3 3

Nº dies (producció pròpia) 0 0 0 3 3

Nº activitats (producció pròpia) 0 0 0 3 3

Nº participants activitats (de produccio propia) 0 0 0 172 172

Nº voluntaris/ries col·laboradors (de produccio propia) 0 0 0 2 2

http://enclavedeson.com/
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de festivitat nadalenca a les escoles), la persona que portava el taller es va mostrar molt 
satisfeta perquè els van venir s’ho van passar molt bé i fins i tot van estar més estona 
de la programada. A l’endemà ens va fer arribar una foto que van fer amb els infants 
que es van quedar fins a la finalització de la sessió. 

Després, el dimecres 21 de desembre es va realitzar un taller de dansa oriental 
destinada a un públic adult, on 10 persones van gaudir de la música i el ball sensual de 
les terres dels Reis Mags. 

A la setmana següent, el dimarts 27 de desembre es va un taller familiar on s’explica a 
5 infants a quin contenidor va cada tipus de brossa mentre es  construeix al terra un 
gran mapa mental que servirà per recordar en el futur tot el que han aprés. I per 
demostrar el múltiple ús de les coses, es reutilitzen els cartrons de paper higiènic per fer 
capsetes. El dimecres 28 es contracte un espectacle familiar que atreu a més de 70 
persones, on la música és la protagonista i esdevé el fil conductor dels diferents tipus 
de llenguatge (corporal, plàstic, visual i musical). El 29 i 30 de desembre es fan dos 
tallers familiars més, un on es treballa l’experimentació sensorial jugant amb diferents 
tipus de teles per experimentar amb els sentits i fomentar la imaginació mentre es 
potencia la psicomotricitat dels més petits. I el segon, on es fa una sessió oberta del 
taller de “la cuina està en joc” que s’ha celebrat durant el darrer trimestre de l’any. En 
aquesta ocasió, 10 famílies han fet un plat típic de la xina i s’ho han passat d’allò més 
bé intentant menjar amb bastonets i, posteriorment, han adaptat la recepta per poder fer 
un deliciós aperitiu per als àpats nadalencs. 

A més a més, es va participar al Renova les teves joguines, que és una iniciativa per 
fomentar el consum conscient i la prevenció de residus, promoguda per entitats, 
associacions i equipaments de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament. La metodologia 
consisteix en que les persones porten joguines que els infants ja no fan servir (han 
d’estar en bon estat) i se’ls dóna una puntuació i, després, poden endur-se’n joguines 
per una puntuació inferior o igual a la que han portat. En aquesta activitat van participar 
14 famílies i es van intercanviar un total de 109 joguines (34% de les joguines recollides). 
L’excedent de joguines es distribueixen entre les entitats socials que col·laboren amb el 
projecte. 

 

  
 Sant Jordi. Que ningú es quedi 

sense llibres. 
 Nadal. Taller creació de tió 
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 Indicadors tradicions 

 

Durant l’any 2016 només s’han celebrat tres activitats relacionades amb dies 
commemoratius de rellevància. El 13 de juny en Joan Bunyesc, premi d’Excel·lència 
energètica 2016 pel seu treball de rehabilitació de Can Portabella, va fer una xerrada 
dins del marc de la setmana energètica explicant el procés constructiu de l’edifici i els 
aspectes que influeixen en el consum energètic. El 5 d’octubre es va participar a III 
Setmana de la Gent Gran de Sant Andreu fent una activitat de gimnàstica per a persones 
grans, i el 24 de Novembre l’Associació d’Afectats per la Poliomielitis i Post-poliomielitis 
(APPCat) va fer una xerrada per informar de l’origen i les causes de la seva malaltia a 
la qual van assistir més de 70 persones. 

 

  
 Activitat III Setmana de la Gent Gran  Xerrada APPCat 

 

 
 Indicadors dies commemoratius 

6.2. Tradicions (Sant Jordi, Carnastoltes, calçotada 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Num total de festes i  tradicions en les que s'ha participat 1 1

Nº dies (producció pròpia) 0 3 0 5 8

Nº activitats (producció pròpia) 0 3 0 5 8

Nº participants activitats (de produccio propia) 0 52 0 152 204

Nº voluntaris/ries col·laboradors (de produccio propia) 0 0 0 1 1

Nº voluntaris/ries col·laboradors (de suport extern) 0 12 0 0 12

6.3. Altres dies commemoratIus i altres celebracions ( dia de la 
dona, dia de la diversitat…)

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Núm total de diades commemoratius i  altres en les que s'ha participat 1 2 3

Nº dies (producció pròpia) 0 1 0 0 1

Nº dies (suport extern) 0 0 0 2 2

TOTAL 0 1 0 2 3

Nº activitats (producció pròpia) 0 1 0 0 1

Nº activitats (suport extern) 0 0 0 2 2

TOTAL 0 1 0 2 3

Nº participants activitats (de produccio propia) 0 32 32 32 96

Nº participants activitats (de suport extern) 0 0 0 80 80

TOTAL 0 32 32 112 176

Nº voluntaris/ries col·laboradors (de produccio propia) 0 1 1 1 3

Nº voluntaris/ries col·laboradors (de suport extern) 0 0 0 0 0

TOTAL 0 1 1 1 3
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 Servei d’exposicions 

Durant aquest any només s’ha programat una exposició: “Retrat d’un temps passat” de 
Ramon Carné, nascut a Sant Andreu de Palomar i que va morir al 2009 als 76 anys. Les 
seves fotografies reflecteixen la societat víctima de l’opressió i la repressió de la 
Barcelona dels anys 60 amb una gran bellesa i duresa del moment. Arran d’aquesta 
exposició el canal de televisió BTV es va fer ressò d’aquest autor i va entrevistar al seu 
fill, Agustí Carné, per tal de conèixer una mica més la figura del seu pare. D’altre banda, 
els alumnes de cinquè del CEIP Can Fabra van visitar l’exposició i van compartir amb 
l’Agustí Carné no només moments de la vida del seu pare, sinó també aspectes històrics 
de l’època i aspectes tècnics de la fotografia (l’Agustí també és fotògraf i els infants 
havien fet un taller de fotografia a l’escola). 

  
 Detall de l’exposició  Inauguració de l’exposició 

  
 Visitants de l’exposició  Alumnes del CEIP Can Fabra 

 

 
 Indicadors del servei d’exposicions 

 

 Servei d’espectacles, actuacions i cicles socioculturals 

En aquest apartat s’inclouen tres tipologies molt específiques dels espectacles que s’han 
portat a terme en el Casal. Per una banda estan els recitals de poesia que el grup 
Tertúlia Literària Cervantes han organitzat fent-los coincidir amb la setmana de Sant 
Jordi i amb el final de l’any. Han sigut uns recitals poètics on, no només part dels seus 
membres han llegit els seus poemes, sinó que s’han fet oberts al barri per a que aquelles 
persones a qui els agradi aquest estil literari puguin compartir els poemes que els 
agrada, ja siguin de creació pròpia o d’un altre poeta. 

7.1 Servei d'exposicions 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº d'exposicions  (producció externa) 0 0 0 1 1

Nº de dies 0 0 0 45 45

Nº de hores  oberta 0 0 0 10 10

Nº visitants (producció externa) 0 0 0 342 342
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També s’han programat dos espectacles familiars, un el dia de la inauguració i un altre 
a finals d’any aprofitant les dates nadalenques (veure principi de l’apartat). Val a dir, que 
el dia de la inauguració es van desenvolupar diverses activitats de manera paral·lela 
combinant aquelles dirigides a un públic adult (visita guiada per les instal·lacions i una 
sessió de ball en línia) amb les del públic infantil (espectacle, pintacares i jocs 
tradicionals). Tot amenitzat per Tukantú, una colla timbalera del barri. A excepció de 
l’espectacle familiar, la resta d’activitats van ser realitzades per voluntaris sense ànim 
de lucre.  

D’altra banda, aquest any s’ha iniciat un cicle musical “La guitarra de concert” que tindrà 
continuïtat durant el 2017. Aquesta iniciativa va sorgir d’un pare usuari de l’Espai de 
trobada familiar i ens va ajudar a organitzar-la. Té com a principal objectiu oferir al públic 
i, especialment, als veïns i veïnes de Sant Andreu, un espai on gaudir de manera regular 
de concerts de guitarra clàssica d’alt nivell donant cabuda, també, a la guitarra flamenca, 
jazz i altres músiques del món. Tot i que el fil conductor és la guitarra, aquesta podrà 
anar acompanyada d’altres instruments com poden ser saxos, caixes o violins (entre 
d’altres instruments). El primer concert va ser el que es va oferir per la Festa Major amb 
el grup “En clave de son” on es va haver de limitar l’aforament per evitar una 
sobreocupació de l’espai, i van assistir persones d’edats molt diverses, des d’infants fins 
a gent d’edat més avançada.  

 

  
 Inauguració. Pintacares.  Inauguració. Jocs de taula 

  
 Recital poètic (St. Jordi)  Recital poètic (Nadal) 
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 En clave de son (promoció)  En clave de son (concert) 

 

 
 Indicadors del servei d’espectacles, actuacions i cicles socioculturals 

 

 Servei de foment del comerç de proximitat 

Es vol potenciar el comerç de proximitat i, per aconseguir-ho, el Casal s’obre com 
aparador de les botigues de l’entorn. S’ofereix als comerciants la possibilitat de 
programar activitats o xerrades que expliquin tècniques o qualitats relacionades amb els 
seus productes (però en cap cas vendre o fer difusió explícita del material). Per exemple, 
la botiga Flor de Llúpol és una cerveseria artesana que va fer una xerrada informativa 
sobre la cultura de la cervesa, i el centre de fisioteràpia Fissa va fer un taller d’una sessió 
d’higiene postural. Fissa, és un comerç que està adscrit a l’Associació de Comerciants 

8.1.a Actuacions musicals i concerts Producció pro 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº espectacles (producció pròpia) 0 0 0 0 0

Nº funcions 0 0 0 1 1

Nº assistents 0 0 0 1 1

Funcions Gratuïtes 0 0 0 1 1

Funcions Pagament 0 0 0 0 0

Nº activitats en torna les actuacions 0 0 0 0 0

Nº participants activitat 0 0 0 1 1

8.2.b Actuacions escènics (inclou recitals poètics) 
Producció externa

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº espectacles (p. externa) 0 1 0 0 1

Nº funcions 0 1 0 1 2

Nº assistents 0 32 0 22 54

Funcions Gratuïtes 0 1 0 1 2

Funcions Pagament 0 0 0 0 0

Nº activitats en torna les actuacions 0 1 0 1 2

Nº participants activitat 0 12 0 10 22

8.4  Espectacles, actuacions o cicles 
socioculturals infantils

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº activitats 1 0 0 0 1

Nº funcions 1 0 0 1 2

Nº assistents 75 0 0 78 153

Funcions Gratuïtes 1 0 0 1 2

Funcions Pagament 0 0 0 0 0

Nº activitats en torna les actuacions 1 0 0 0 1

Nº participants activitat 0 0 0 0 0
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d’11 de setembre, amb els que es manté un contacte fluid i es preveu fer més 
col·laboracions durant el 2017 amb altres botiguers associats.  

Amb aquestes accions es posa en contacte el botiguer amb compradors potencials i es 
facilita la creació de lligams entre ambdues parts i la possible compra dels seus 
productes, reduint així la petjada ecològica del seu consum, alhora que s’afavoreix la 
subsistència de les botigues i uns carrers més concorreguts. 

També s’ha decidit comprar la gran majoria del material del centre a botigues del barri 
per permetre’ls tenir un ingrés econòmic directe i així si algú ens pregunta i està 
interessat en aquest material poder-lo derivar a la botiga corresponent per informar-se 
més detingudament. 

D’altra banda, els comerços que col·laboren amb el casal permeten fer difusió de les 
activitats que fem al centre, penjant els nostres cartells i deixant els fulletons al seu 
taulell d’atenció al client. Realitzant així un servei de reciprocitat de difusió. 

 

 Servei de pràctiques 

S’ha establert relació amb l’IES Salvador Seguí (C. Santander 7) i l’Escola Superior d’Art 
i Disseny La Llotja (C. Pare Manyanet 40) per a que els seus alumnes puguin fer les 
pràctiques al casal. Amb el primer es treballarà amb els alumnes del Cicle de Grau 
Superior d’Animació Sociocultural i Turística, ja que tenen com a sortida professional el 
treballar en un equipament d’aquestes característiques, i amb el segon, amb els 
alumnes de disseny gràfic publicitari i amb els de il·lustració. Actualment ja hi ha dues 
persones col·laborant amb el casal, un de cada categoria.  

 

 Servei de visites guiades 

S’ha hagut d’acollir un gran nombre de visites de persones que volien conèixer durant 
el 2016. No només de persones de l’entorn que volien conèixer els serveis del centre i 
veure com havia quedat l’edifici després de la rehabilitació, sinó també de persones que 
volien saber més sobre les peculiaritats de la seva infraestructura (algunes del barri però 
també d’altres indrets de Barcelona i rodalies). S’han produït cinc moments puntuals on 
el nombre de visites s’han accentuat especialment: 

• Jornada de portes obertes on es va fer la presentació al barri (febrer) 
• Article “El desafio de vivir del sol” al dominical del diari El Pais (març) 
• Premi d’Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya 2016 (març) 
• Notícia “Tornar a tenir un hort a Sant Andreu” publicada a Andreuenc. El diari 

electrònic de Sant Andreu del Palomar (setembre). 
• Reportatge al programa “Inspira” de RTVE (octubre). 

A banda d’aquests moments que van arribar al gran públic i van ocasionar que després 
de la seva difusió es produís un gran volum de visites, també s’han produït tres moments 
de visites puntuals que es mereixen una especial menció. 

• Visita inclosa dins del Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides per 
diferents instal·lacions energètiques a Catalunya, addicionalment es volia visitar 
un edifici NZEB (Edificis de consum d’energia gairebé nul) (22 de juliol). 
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• Visita d’un grup d’arquitectes del màster d’edificació energètica (21 d’octubre). 
• La participació a l´OPEN HOUSE que enguany estava destinat a arquitectura 

que pot ajudar a millorar la vida de les persones (22 d´octubre). 
 

 Servei de recollida de taps solidaris 

Al mes d’octubre es va participar a la 2a Jornada solidària “La Sagrera amb l’Aitor” amb 
la finalitat de donar suport, fer difusió i recaptar fons per la investigació de la malaltia de 
la Duplicació Mecp2, una malaltia genètica minoritària per la qual no hi ha cura ni 
tractament i que pateix l’Aitor, un veí de la Sagrera de 6 anys. 

Al casal es va programar una xerrada per explicar en què consisteix la malaltia i es va 
iniciar una recollida de taps de plàstic per ajudar a l’hospital Sant Joan de Déu a finançar 
la recerca sobre aquesta malaltia. 

 

 Servei de millores de l’equipament 

Al tractar-ser d’un equipament de nova construcció, s’han hagut de realitzar una sèrie 
d’actuacions per condicionar els espais i posar-los a punt per donar un bon servei als 
usuaris. A continuació es fa un recull de les principals actuacions que s’han dur a terme 
durant el primer any de funcionament. 

 

PLANTA BAIXA 
1. Treure cartell “sala de juntes” i substituir-ho pel de “Hall/Exposició” . 
2. Posar cartell “Sala d’actes”. 
3. Afegir un endoll a l’espai de l’equip d’audiovisuals. 
4. Connectar l’aparell del sistema de bucle (només falta proves d’audio). 
5. Penjar el comandament de les persianes de la finestra de sota de l’escala. 
6. Enganxar quelcom als vidres de les portes de la sala d’actes. 
7. Afluixar el retenidor (molla) de la porta d’accés al casal. Des del casal ens 

sembla perillós perquè dóna cop al tancar-se però des de districte se’ns 
comunica que és necessari per complir normativa d’accessibilitat. 

8. Transformar la sala de juntes en sala d’exposicions. 
9. Instal·lar una font d’aigua al vestíbul. 
10. Penjar panells d’informació de suro al vestíbul 

 
PLANTA 1 

11. Posar un mirall a la sala on es troba el grup del projecte comunitari “Teixint 
Can Portabella”. 

12. Penjar revisters a la sala dels sofàs 
13. Penjar rellotges a les sales. 
14. Penjar panells d’informació de suro als espais comuns. 
15. Penjar pissarra a l’entitat 3 

 
PLANTA 2 

16. Enganxar quelcom als vidres de les portes d’accés a la terrassa. 
17. Posar maneta a la part exterior de les dues portes que donen a la terrassa. 
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18. La silicona del vidre que hi ha entre la finestra i la “contraporta” d’alumini de la 
sala taller 2 s’ha contret i ha caigut el vidre per dins de la guia. Cal que vinguin 
els de manteniment per condicionar-ho. 

19. Programar el flux de ventilació d’aire automàtic de les sales. 
20. Penjar panells d’informació de suro als espais comuns. 
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3 Equip de treball 
Tot i que la gestió cívica es basa en el voluntariat i la participació de la ciutadania, es 
considera necessari disposar d’una estructura mínima de caràcter fixe que permeti 
garantir el bon funcionament de l’equipament, vetllant pel compliment de la seva cartera 
de serveis (qualitat i diversitat) i de l’horari d’atenció al públic previst.  

Degut a les característiques pròpies dels principals targets a qui es vol donar resposta 
(adults i infants) es considera necessari disposar d’un horari extens d’obertura al públic, 
per això s’estableix un horari de 9 a 14h i de 16 a 21h de dilluns a divendres, fent un 
total de 50 hores setmanals. Així doncs, els recursos humans necessaris per garantir 
inicialment el bon funcionament del Casal i la qualitat dels seus serveis corresponen a 
dues figures clarament definides: un responsable de coordinació (Demelsa Cuscurita 
Royo) que està principalment els matins i un responsable de dinamització/informació 
(Albert Sagrera Bonet) que està principalment a les tardes. No obstant això, també s’ha 
tingut el recolzament d’una figura externa facilitada per l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquesta figura correspon a la Patricia Caruso-Cortese Garcia, un pla ocupacional que 
venia dos dies a la setmana per fer tasques d’informadora. Va estar des del mes de 
febrer fins al juliol però al mes de novembre es va tornar a incorporar a l’equip amb un 
contracte de 3 mesos de durada, ja que amb només dues persones no es podia garantir 
un bon servei en període d’activitats nadalenques i de matriculació. 

Les tasques a desenvolupar cadascuna d’elles està clarament definida, tanmateix 
l’equip està format per persones interdisciplinars i polivalents perquè es considera que 
ha de ser un equip complementari però al mateix temps independents. Això és degut a 
que tot i que molts cops desenvolupen tasques diferenciades i específiques de cada 
figura, també es requereix que a vegades comparteixin feines, ja que durant certes hores 
del dia només hi ha una persona degut a que l’horari en que el centre roman obert és 
superior a la durada d’una jornada laboral. 

El responsable de coordinació és la persona responsable de la gestió de l’equipament, 
de la coordinació de la resta de recursos humans i el cap visible de l’equipament, al 
encarregar-se de la interlocució amb tècnics i altres agents externs. Les principals 
tasques que ha desenvolupat han sigut, principalment, les relacionades amb l’adquisició 
de productes per poder oferir una bona qualitat del servei (programes informàtics, 
impressora a color de impressions a doble cara de manera automàtica, programa de 
base de dades per fer inscripcions, servei d’una font d’aigua, creació d’una sala 
d’exposicions...). D’altra banda, també s’ha encarregat a donar contingut al centre, no 
només parlant amb les persones que entraven al casal, sinó reunint-se amb els 
talleristes que podien donar resposta a aquestes demandes i parlant directament amb 
el gestor per donar les altes/baixes en cas de ser persones contractades directament 
pel centre (fet que requereix la signatura del president de l’entitat gestora, tant per iniciar 
com per a finalitzar la relació laboral). Un altre gran bloc de tasques per desenvolupar 
són les referents a la partida pressupostària. Durant el primer any s’ha hagut de comprar 
una gran quantitat de material i ha sigut molt important portar la comptabilitat per saber 
a quin concepte correspon cada despesa (veure capítol 4 Pressupost) i assegurar-se de 
no superar els ingressos. A més a més, també s’encarrega de l’elaboració dels butlletins 
informatius que s’envien per correu electrònic als usuaris que així ho han manifestat. 

El responsable de dinamització/informació desenvolupa funcions vinculades a 
l’operativa i les tasques administratives dels serveis que s’ofereixen al casal. A banda 
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de l’atenció a l’usuari (cal tenir present que el major volum de tallers es donen a la franja 
de la tarda) les principals tasques que ha desenvolupat aquesta figura han sigut 3. En 
primer terme les activitats relacionades amb l’acompanyament als projectes comunitaris, 
especialment dels de L’hortet, el fotogràfic i el de Teixint. Realment ha sigut el referent 
del casal en aquests projectes i s’ha aconseguit una assistència regular de les persones 
interessades, fet que ha esdevingut la cohesió del grup i apoderament de les persones 
que els constitueixen. Una altra tasca que ha desenvolupat de manera gairebé exclusiva 
és la preparació de les sales, no només de la distribució de taules i cadires per adaptar 
l’espai a les necessitats de les activitats a desenvolupar, sinó també preparar l’equip 
d’audiovisuals i transformar la sala de juntes en sala d’exposicions. A banda de tot això, 
aquesta figura també s’encarrega de la comunicació del centre, és a dir, de dissenyar 
els cartells de les activitats que es realitzen (tallers, xerrades, exposicions, activitats 
puntuals, difusió de serveis...), dels fulletons trimestrals o flyers de les exposicions.  

Les tasques que ha desenvolupat per la persona de suport que hem tingut aquest any 
han sigut molt diverses i han anat variant segons les necessitats del moment. No obstant 
això, l’atenció a l’usuari ha sigut la tasca principal, acompanyada de l’actualització de la 
base de dades de l’ús de l’espai de trobada familiar i catalogar/endreçar la roba del 
projecte comunitari de l’Armari. També ha donat suport a la preparació de les salses, 
l’elaboració de cartells i la publicació en facebook dels diversos esdeveniments que 
s’han acollit al casal.  

A continuació es presenten de manera detallada les tasques desenvolupades per cada 
membre de l’equip.  



 Memòria Casal de Barri Can Portabella 2016 
 

30 
 

 
 Catàleg de tasques de l’equip de treball  

Resp. Coordinació Resp. Dinamitzador Per. Suport
o   És responsable de la gestió i de la bona marxa del Casal.
o   És responsable de la gestió econòmica i de la rendició de comptes.
o   Supervisa la conservació, la neteja i el manteniment de l’equipament.
o   Participa en la selecció d’empreses proveïdores de serveis.
o  Supervisa l’elaboració d’informes i memòries, el seguiment d’indicadors i l’explotació de
dades relatives al Casal de barri.
o   És responsable de la cessió d’espais i equips.
o  Assumeix la coordinació de la programació d’activitats lúdiques i formatives amb l’equip
de dinamització i de les entitats del Casal.
o  És responsable de l’equip professional i voluntari que desenvolupa activitats al casal.
Coordina l’equip i el seguiment de les seves funcions i tasques.
o  És responsable de la selecció de talleristes, monitors i qualsevol altre professional que es
necessiti.
o   Coordina el personal, tant els professionals com els voluntaris.
o   Motiva i facilita dinàmiques i sinergies internes.
o  Coordina la comunicació de l’equipament, supervisa la distribució i difusió de la
informació de les activitats del centre perquè arribin al nombre més gran possible de
persones del territori.
o  És responsable de la interlocució exterior de l’equipament: mitjans de comunicació,
entitats, associacions, etc.
o  És responsable de la coordinació amb els tècnics dels serveis a les persones i al territori,
així com amb la resta de tècnics d’altres equipaments municipals del barri.
o  Duu a terme tasques administratives, com ara cobraments, pagaments, inscripcions
d’activitats i baixes, entre d’altres.
o  Col·labora en l’elaboració de cartells informatius i altres documents comunicatius o
administratius del centre.
o  Participa en el recull, l’organització i l’actualització de la informació d’activitats i serveis al
mateix casal, a altres equipaments del barri, del districte i de la ciutat.
o  Elabora informes i memòries, i fa el seguiment d’indicadors i a l’explotació de dades
relatives al casal de barri.
o   S’encarrega del manteniment i l’actualització de la base de dades.
o  S’ocupa de mantenir actualitzat el coneixement de la realitat i la dinàmica social del
territori. Detecta necessitats, interessos, demandes concretes dels veïns i les veïnes, les
associacions i els col·lectius.
o  Manté la relació amb les entitats i els col·lectius del districte. Ajuda a treballar en xarxa
amb les entitats i els veïns i les veïnes del barri, potenciant la identitat de barri, i col·labora
amb els grups i les associacions divulgant els seus projectes i les seves activitats.
o   Detecta oportunitats i recursos en l’àmbit de barri per a possibles col·laboracions.
o   Dóna suport a totes les activitats operatives del centre.
o   Dóna suport a la preparació de les sales per a activitats.
o   És responsable de la preparació de les sales per a les activitats.
o   Té una cura especial de la programació de cicle festiu.
o   Fa el seguiment de les activitats realitzades i en recull l’avaluació.
o  Impulsa l’elaboració de propostes conjuntes (entitats i casal o entre diverses entitats) per
a la programació del centre.
o  Afavoreix i facilita la participació del personal voluntari, les entitats i els col·lectius en
l’organització de diferents projectes o activitats, com ara l’organització de festes populars i
tradicionals, així com en la realització de diferents actes o activitats.
o   Col·labora en la conservació, la neteja i el manteniment de l’equipament.
o   Obre i tanca el casal.
o   Connecta les alarmes.
o   S'ocupa de les tasques d'informació del centre en un horari preestablert
o   Proporciona informació d'altres equipaments i recursos del districte i la ciutat
o  S'ocupa de rebre, atendre i acollir les demandes, així com de facilitar informació
presencial, telefònica i per Internet.
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4 Conclusions i recomanacions 
Es considera que la tasca realitzada al casal de barri Can Portabella ha sigut molt bona, 
no només pels més  de 1.300 persones que s’han atès o els 75 tallers que s’han ofertat, 
sinó per la bona acollida que ha tingut per part de la gent del barri i que ens ho de 
demostrat, no només, amb la implicació que ha hagut de molts d’ells en els projectes 
comunitaris que es porten a terme al casal, sinó també amb les propostes de participació 
voluntària fent tallers o xerrades obertes al barri, amb els detalls que ens han obsequiat 
o amb les paraules d’agraïment que ens han brindat.  

Els projectes comunitaris estan funcionant molt bé, alguns per la quantitat de gent que 
en fan ús (com és el cas de l’espai de trobada infantil o el de l’armari d’intercanvi de 
roba) i d’altres per la implicació i constància dels seus integrants (com són el de Sant 
Andreu fotogràfic, Can Portabella en Acció, l’Hortet i Teixint Can Portabella). No obstant, 
tots ells es basen en la iniciativa del propi grup, en compartir coneixements i enfortir 
vincles entre els seus membres.  

Tanmateix, els projectes comunitaris no són els únics que permeten establir lligams 
entre les persones que hi participen, els tallers també ho han aconseguit i prova d’això 
són les trobades que fan fora del centre, especialment per anar a ballar (ball en línia, 
balls tropicals i swing), o l’empresa “Pensa Bé” que han constituït quatre membres del 
taller de meditació que porta una voluntària. 

Durant aquest any ha calgut invertir moltes hores i recursos en donar-nos a conèixer al 
territori. No només de la seva ubicació sinó també dels seus continguts i les seves 
potencialitats. Per això s’ha treballat molt en la difusió penjant cartells al carrer, deixant 
el fulletó d’activitats trimestrals a les bústies dels habitatges més propers (Riera d’horta 
– Gran de Sant Andreu – Josep Soldevila) i mantenint actualitzada la pàgina de 
facebook. A més a més, s’han establert contacte amb diverses associacions, entitats i 
equipaments del territori que han permet fer col·laboracions directes amb el casal fent 
xerrades i activitats obertes al barri de manera gratuïta. 

Durant el 2017 es preveu que s’optimitzin les hores de comunicació, ja que s’han adquirit 
coneixements en relació a la maquetació de la cartellera i dels fulletons d’activitats, i 
s’espera fidelitzar usuaris i no haver de bustiar. D’aquesta manera es preveu disposar 
de més hores per portar al dia tasques de coordinació que aquest any s’han hagut de 
solucionar sobre la marxa. Aquestes tasques corresponen, principalment, a rebre 
assessorament en relació a aspectes legals (d’assegurances, contractació i IVA dels 
tallers), disposar de més temps per tractar els temes de gestió amb l’Associació veïnal 
Sant Andreu Sud, i mantenir actualitzats els arxius de seguiment i planificació d’activitats 
(indicadors, excels de tallers, words de continguts...). Val a dir, que s’està en contacte 
amb la xarxa de casals de barri de Barcelona i ja s’ha manifestat la necessitat de rebre 
l’assessorament legal i la Merche Alvira s’ha compromès a donar-ho durant el primer 
semestre del 2017. Pel que fa a les reunions amb l’entitat gestora es preveu pactar un 
calendari amb reunions més periòdiques a fi de poder tractar amb calma els temes que 
es treballen al casal i que puguin fer un seguiment més detallat dels continguts. 
Tanmateix, el fet que l’Associació només vingui al casal un cop a la setmana i que no 
hagin de deixar de banda les tasques pròpies de l’associació fa difícil poder complir el 
planning de reunions acordat, i d’altra banda, el fet de només ser dues persones a l’equip 
de treball dificulta molt que la coordinació del centre pugui dedicar un temps de manera 
exclusiva a les tasques d’actualització de documents, ja que és habitual que la 
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concentració s’hagi d’interrompre per atendre als talleristes, missatgers, trucades 
telefòniques o persones que accedeixen al centre per fer una consulta o fer ús de les 
instal·lacions. A més a més, el fet de ser un equip tan reduït té la dificultat que si un dels 
dos es posa malalt posa en perill el poder obrir el centre al següent torn o haver de donar 
un servei poc satisfactori. Per tot això, seria recomanable ampliar la plantilla. Tanmateix, 
només es podrà contractar a una altra persona si es rep una confirmació ferma per part 
de l’Ajuntament d’augmentar la dotació de la subvenció i només en aquest cas es podria 
estudiar la possibilitat d’obrir els dissabtes al matí. 

No obstant això, durant el 2017 es dedicaran esforços per poder engegar nous projectes 
comunitaris, tots tres sorgits de la ciutadania (Banc del temps, memòria històrica i 
manualitats). Del primer ja es disposa d’un grup motor que s’ofereix per engegar-ho a 
partir del mes de gener i un petit grup de persones que han manifestat el seu interès per 
a formar part. Del segon, es disposa d’un llistat de persones que han comentat que han 
treballat o coneixen a algú que va treballar a la zona industrial de Can Portabella i durant 
el 2017 s’hauran de fer reunions personals més profundes per conèixer el detall de les 
seves experiències i trobades amb el grup per poder establir connexions compartir 
records i treballar la reminiscència de l’emplaçament. El tercer, està el projecte de 
manualitats que té un plantejament similar al de Teixint Can Portabella, de manera que 
les persones que han demanat tallers de manualitats es trobin per compartir les seves 
habilitats. Per últim, durant el primer trimestre del 2017 es treballarà per disposar d’un 
portal web propi del casal, determinar el disseny, l’estructura i dotar-ho de continguts.  

 

  
 Mostres d’agraïments de persones 

usuàries del centre 
 Nadala de Pensa Bé 
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5 Annexes 
 

 Distribució anual d’hores/persones usuàries de la cessió d’espais 

 

 
  

HORES Grup/Any Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre
TOTAL 833,5 67 87 77 111,5 112 59,5 62,5 82 102,5 68

Pla  d’actuació de Dis tricte (PAD) 1,5 1,5

UE Sant Andreu 6 2 4

Grup Janet 53 4,5 5,5 4,5 9 8,5 1,5 4 15,5

Ajuntament 4,5 1,5 3

Ciutat obl idada 2 2

UE Sant Andreu 4 2 2

Carles  Mercader 4 4

CEE Pont del  Dragó 6,5 2,5 4

Federació AMPES 3 3

Associació dones  Pa l ·las  Atena 4,5 2,5 2

Cia Teatre - Patricia 40 6 12 8 8 6

Kids 'n Us 36 36

AVV St. Andreu Sud- tallers 462,5 65 71,5 60 62,5 60 23 16 33 45 26,5

APPCAT 75 15 16 15 14 15

Fund. Roca  Galès 2 2

Tertúlia Cervantes 32 6 6 10 10

Grup Dansa 13,5 4 9,5

Photosagrera 1,5 1,5

Amputats  St Jordi 2 2

Handbol l 10 1 3,5 3,5 1 1

AVV St. Andreu Sud- reunions 21,5 1,5 1,5 1,5 4 6 1 3,5 2,50

ACCEM 2,5 2,5

EB Xicoi 3,5 1,5 2

Martí Garcia-veïns 2 2

AV Pare Manyanet 2 2

Francisco 2 2

AMPA Turó Blau 4 1 3

EUDO-MACAVI 20 6 10 4

Reunió AV Virgi l i  2 4 4

Martí i  Lourdes 1,5 1,5

Equip bàsquet 1 1

Montse-Bou 4 4

veins  pare manyanet 19 2 2

USUARIS Grup/Any Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre
4881 284 472 387 1212 527 260 305 437 602 350

Pla  d’actuació de Dis tricte (PAD) 40 40

UE Sant Andreu 30 8 22,00

Grup Janet 215 27 36,00 27,00 42,00 17 2,00 30,00 34,00

Ajuntament 90 40 50,00            

Ciutat obl idada 11 11

UE Sant Andreu 11 11

Carles  Mercader 24 24

CEE Pont del  Dragó 190 70 120

Federació AMPES 15 15,00

Associació dones  Pa l ·las  Atena 23 8,00 15,00

Cia Teatre - Patricia 101 12 12 28,00       28 21

Kids 'n Us 900 900,00

AVV St. Andreu Sud- tallers 2153 276 319 244 265,00    244 61,00   90 204,00 316,00 134,00

APPCAT 214 46,00 46,00 45 32,00 45,00

Fund. Roca  Galès 20 20,00

Tertúlia Cervantes 110 24,00 18 36,00 32,00

Grup Dansa 50 10 40,00

Photosagrera 3 3,00

Amputats  St Jordi 35 35,00

Handbol l 108 20,00 12 54,00 6 16,00

AVV St. Andreu Sud- reunions 192 30,00 15,00 9,00 40,00 24 15,00 35,00 24,00

ACCEM 15 15,00

EB Xicoi 34 17 17

Martí Garcia-veïns 40 40

AV Pare Manyanet 40 40

Francisco 2 2

AMPA Turó Blau 14 4 10,00

EUDO-MACAVI 100 30,00 50,00 20

Reunió AV Virgi l i  2 45 45,00

Martí i  Lourdes 2 2,00

Equip bàsquet 30 30,00

Montse-Bou 4 4,00

veins  pare manyanet 19 20 20,00
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 Setmana tipus 

 
Mes de maig 

 
Mes de novembre 

 
Previsió mes de febrer 

 
  

Cessió d'espais
Activitat extraordinària/xerrades

Tallers  de l'Associació veinal
Tallers  del casal (pagament)
Tallers  del casal (voluntariat)
Projectes comunitaris

Dll    Dia 2 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dm    Dia 3 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dc    Dia 4 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4

9:00 9:00 Gimnàstica 9:00

9:30 9:30                     14,00   9:30

10:00 10:00 10:00

10:30 10:30 Anti-estrés 10:30

11:00 Ball en línia 11:00 11:00

11:30 De 11 a 12:15 11:30 11:30

12:00 12:00 12:00
12:30 12:30 12:30
13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00

16:00 Francès 16:00 16:00 Pintura
16:30                       8,00   16:30 16:30                     12,00   

17:00 Informàtica 17:00 Grup sortides 17:00 Informàtica
Teixint 
Portabella

17:30 17:30 17:30 Jocs teatrals +5
18:00 Ball en línia 18:00 18:00 Lideratge teatrals
18:30 De 18 a 19:15 18:30 18:30

19:00 Música clàssica 19:00 19:00 Grup Janet

19:30 19:30 Ioga 19:30 9,00

20:00 20:00                       7,00   20:00

20:30 20:30 20:30

Dj   Dia 5 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dv    Dia 6 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4

9:00 Gimnàstica 9:00

9:30                     14,00   9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30 Ioga
12:00 12:00 11:45 a 13
12:30 12:30
13:00 13:00
13:30 13:30
14:00 14:00

16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 Memòria 17:00 Anglès Inf.
17:30                              6,00   17:30 17:15 a 18:15
18:00 18:00

18:30 Meditació 18:30 Anglès Adult

19:00 St. Andreu 19:00 18:30 a 19:30 Cia Teatre - Patricia

19:30 Balls tropicals Fotogràfic 19:30 4

20:00 20:00

20:30 20:30

Dll   Dia 21 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dm    Dia 22 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Terrassa Dc   Dia 23 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4

9:00 9:00 Gimnàstica 9:00

9:30 9:30  9:30

10:00 Pilates 10:00 Estiraments 10:00

10:30 10:30 10:30

11:00 Ball en línia 11:00 10:15-11:15 11:00

11:30 De 11 a 12:15 11:30 11:30

12:00 12:00 12:00 Sh'bam
12:30 12:30 12:30

13:00 13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

16:00 Francès 16:00 16:00 APPCAT Pintura
16:30 8,00 16:30 16:30 9,00 12,00

17:00 Informàtica Tertúlia Cervantes 17:00 17:00 Informàtica
Teixint 
Portabella

17:30 Anglès Inf.5-7a 17:30 Grup sortides
Dansa i 
moviment

17:30 Anglès Inf.8-10a EntreLL-català

18:00 18:00 Ball en línia Pensa positius Anglès Adult (4rt/mes) L'hortet 18:00

18:30 Anglès Adult 18:30 De 18 a 19:15 18:30 EntreLL-anglès Ampa Turó Blau

19:00 dansa 19:00 EntreLL-francès Música clàssica 18 a 19h 19:00
Dansa del 
ventre

4,00 EUDO-MACAVI

19:30  contemporània 18:45 a 19:45 cerveza 19:30 Ioga 19:30 10,00

20:00 6 pers. 20:00 19:45-20:45 20:00 Swing
20:30 20:30 14,00 20:30

Dj    Dia 24 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dv   Dia 25 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4
9:00 Gimnàstica 9:00

9:30 14,00 9:30
10:00 10:00
10:30 Hipopressives 10:30

11:00
Ball en línia 
Araceli

11:00

11:30 11 a 12:15 11:30

12:00 12:00 Atenció plena 
12:30 12:30

13:00 13:00
13:30 13:30

16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 Memòria 17:00

17:30 6,00 17:30 Cuina en joc
18:00 18:00

18:30 Meditació 18:30

19:00 St. Andreu 19:00 Cia Teatre

19:30 Balls tropicals
Ornamentació 
floral

Fotogràfic 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

Dll   Dia 13 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dm    Dia 14 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Terrassa Dc   Dia 15 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4
9:00 9:00 Gimnàstica 9:00

9:30 9:30 14,00 9:30

10:00 Pilates 10:00 Estiraments Talents 10:00

10:30 Dibuix i pintura 10:30 10:30
Estimulació musical -
1A

11:00 Ball en línia 11:00 10:15-11:15 11:00 Gym Post-Part

11:30 De 11 a 12:15 11:30 11:30
Estimulació musical 
1-3A

12:00 12:00 12:00 Sh'bam
12:30 12:30 12:30 11:45  a 12:45
13:00 13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

16:00 Francès 16:00 16:00 APPCAT Pintura
16:30 16:30 16:30 9,00 12,00
17:00 8,00 Informàtica 17:00 17:00 Informàtica Teixint Portabella
17:30 Anglès Inf.5-7a Automassatges EntreLL-italià 17:30 EntreLL-anglès Grup sortides 17:30 Música, llums, colors EntreLL-català Anglès Inf.8-10a
18:00 Tertúlia Cervantes 18:00 Ball en línia Pensa positius Anglès Adult L'hortet 18:00 3-4A
18:30 Anglès Adult 18:30 De 18 a 19:15 EntreLL-francès 18:30

19:00 Qi-gog 19:00 Música clàssica 19:00 Dansa del ventre EUDO-MACAVI
19:30 18:45 a 19:45 19:30 Ioga 19:30 10,00

20:00 20:00 19:45-20:45 20:00 Swing
20:30 20:30 14,00 20:30

Dj    Dia 16 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dv   Dia 17 Sala Actes2 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4
9:00 Gimnàstica 9:00

9:30 14,00 9:30

10:00 Hipopressives 10:00

10:30 10:30

11:00 Ball en línia Araceli 11:00 Gym embarassades
11:30 11 a 12:15  11:30

12:00 12:00 Atenció plena 
12:30 12:30

13:00 13:00
13:30 13:30

16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 Memòria 17:00

17:30 6,00
Estimulació 
sensorial

17:30 Cuina en joc

18:00 2-4A 18:00

18:30 Tècniq. Estudi Meditació 18:30

19:00 St. Andreu 8-12A 19:00 Cia Teatre
19:30 Balls tropicals Fotogràfic Tertúlia 19:30

20:00
cinematogràfica 
(3r/mes)

20:00

20:30 20:30
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 Portades fulletons d’activitats 

  
 Primavera 2016  Estiu 2016 

  
 Tardor 2016  Hivern 2017 
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 Recull fotogràfic 

o Activitats extraordinàries 

  
 Inauguració del Casal  Inauguració del Casal 

  
 Primeres inscripcions al centre  Activitat infantils de Sant Jordi 

  

 Tarda de ball a la plaça  Setmana de la Gent Gran 

  
 Concert “En Clave de Son”  Cerimònia “Premis a la Solidaritat i a 

la Cooperació Internacional” 
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 Recital poètic de Nadal  Juguem amb teles 

  
 Renova la teva Joguina  Espectacle Familiar “Música, llums i 

colors” 
o Xerrades 

 
 

 Xerrada “Banc del Temps”  Xerrada de Josep Bunyesc 

 
 

 Xerrada “La poliomielitis i la síndrome 
post-polio” 

 Xerrada “Cervesa artesana: Moda o 
canvi social?” 
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 Xerrada “ De forja medieval a casal 

de barri, passant per complex industrial” 
 Xerrada “Digues-me com menges” 

 

o Tallers 

  

 Taller de Dansa del Ventre  Taller de Swing i Lindy Hop 

  
 Taller d’ornamentació floral  Taller de balls tropicals 

  
 Taller Sh’bam  Taller de gimnàstica i estiraments 

  
 Taller d’experimentació creativa  Taller infantil de la cuina està en 

joc” 
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o Projectes comunitaris 

  

 Espai de Torbada Familiar  Nadons Espai trobada familiar 

 
 

 Jocs primera infància  Jocs de taula 

  

 Armari d’Intercanvi de Roba Infantil  Mares mirant roba 

 
 

 Berenar de Nadal del grup de  
Teixint Can Portabella 

 Grup  de Teixint Can Portabella 
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 Sant Andreu fotogràfic. Proves 

d’exterior 
 Sant Andreu fotogràfic. Proves 

d’interior 

  
 L’Hortet. Transformació de 

jardineres 
 L’Hortet. Jardineres verticals 

  
 L’Hortet a la BTV  Infant a l’Hortet 

  
 Can Portallibres. Vestíbul  Can Portallibres. Primera planta 
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6 Webgrafia 
Projectes comunitaris 

L’hortet: 

http://www.andreuenc.cat/societat/2016/08/23/tornar-a-tenir-un-hort-a-sant-andreu  

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/09/21/hort-comunitari-casal-barri-can-portabella/ 

En Acció: 

2016-07-01 Tarda de Balls: https://www.youtube.com/watch?v=viK19v7a-_A&t=4s  

2016-10-01 Comerços al carrer: https://www.youtube.com/watch?v=XorsQX5sk-8&t=2s  

2016-10-26 Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=00qUZj2pfZY&t=3s  

2016-11-05 Festa Tardor solidaria: https://www.youtube.com/watch?v=8ut_94x9sgs  

 

Facebook 

Can Portabella: https://www.facebook.com/canportabella/  

Sant Andreu fotogràfic: https://www.facebook.com/groups/1810536762512660/ 

Can Portabella En Acció: https://www.youtube.com/channel/UCAKA0YnEm4HuVJ-
qK_n3jEQ  

 

Programació 

Primavera:https://issuu.com/canportabella/docs/2016-2t-
programacio_format_a5_cb_de  

Tardor: https://issuu.com/canportabella/docs/2016-programaci___tardor_2  

 

Festes, tradicions i commemoracions 

http://www.festessantandreu.cat/programes/festa-major-2016/ 

http://enclavedeson.com/  

http://alegriasonrisasabrazos.blogspot.com.es/  

http://infanciaeduactiva.blogspot.com.es/ 

 

Exposicions 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/11/23/instantanies-andreuenc-ramon-carne-anys-
60-i-70/ 

 

Premsa 

2016-02-19. Ajuntament de Barcelona 

http://www.andreuenc.cat/societat/2016/08/23/tornar-a-tenir-un-hort-a-sant-andreu
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/09/21/hort-comunitari-casal-barri-can-portabella/
https://www.youtube.com/watch?v=viK19v7a-_A&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XorsQX5sk-8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=00qUZj2pfZY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=8ut_94x9sgs
https://www.facebook.com/canportabella/
https://www.facebook.com/groups/1810536762512660/
https://www.youtube.com/channel/UCAKA0YnEm4HuVJ-qK_n3jEQ
https://www.youtube.com/channel/UCAKA0YnEm4HuVJ-qK_n3jEQ
https://issuu.com/canportabella/docs/2016-2t-programacio_format_a5_cb_de
https://issuu.com/canportabella/docs/2016-2t-programacio_format_a5_cb_de
https://issuu.com/canportabella/docs/2016-programaci___tardor_2
http://www.festessantandreu.cat/programes/festa-major-2016/
http://enclavedeson.com/
http://alegriasonrisasabrazos.blogspot.com.es/
http://infanciaeduactiva.blogspot.com.es/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/11/23/instantanies-andreuenc-ramon-carne-anys-60-i-70/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/11/23/instantanies-andreuenc-ramon-carne-anys-60-i-70/
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http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/el-nou-casal-de-barri-de-can-
portabella-en-marxa 

2016-02-27. El País 

http://elpais.com/elpais/2016/02/24/eps/1456325409_722415.html  

2016-03-03. Generalitat de Catalunya 

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/291205/conseller-jordi-
baiget-lliura-premis-dexcellencia-energetica.html 

2016-08-23. Andreuenc. El diari electrònic de Sant Andreu del Palomar 

http://www.andreuenc.cat/societat/2016/08/23/tornar-a-tenir-un-hort-a-sant-andreu  

2016-09-23. RTVE 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/inspira/inspira-23sep/3734365/  

2016-10-13. Ajuntament de Barcelona 

http://lameva.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/jornada-solidzaria-la-sagrera-amb-
laitor 

2016-10-22. Open House 

http://www.48hopenhousebarcelona.org/ca/edifici/can-portabella 

http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/el-nou-casal-de-barri-de-can-portabella-en-marxa
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/el-nou-casal-de-barri-de-can-portabella-en-marxa
http://elpais.com/elpais/2016/02/24/eps/1456325409_722415.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/291205/conseller-jordi-baiget-lliura-premis-dexcellencia-energetica.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/291205/conseller-jordi-baiget-lliura-premis-dexcellencia-energetica.html
http://www.andreuenc.cat/societat/2016/08/23/tornar-a-tenir-un-hort-a-sant-andreu
http://www.rtve.es/alacarta/videos/inspira/inspira-23sep/3734365/
http://lameva.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/jornada-solidzaria-la-sagrera-amb-laitor
http://lameva.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/jornada-solidzaria-la-sagrera-amb-laitor
http://www.48hopenhousebarcelona.org/ca/edifici/can-portabella
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