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1 Presentació del casal i objectius
1.1

El Casal

El Casal de Barri Can Portabella és un equipament municipal de gestió cívica, a càrrec
de l’Associació veïnal Sant Andreu Sud. Va entrar en funcionament el 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. Durant aquest any 2017 ha
aconseguit convertir-se en un equipament de referència per diverses persones del barri,
tot i que encara hi ha gent que ens està descobrint perquè al trobar-se ubicat a la part
baixa de la Rambla 11 de setembre fa que no es trobi a una zona de gran concurrència.
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 segona 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

4

Memòria Casal de Barri Can Portabella 2017

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.
 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 aquest any 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 del barri per
conèixer les seves inquietuds, demandes i establir lligams per possibles col·laboracions.
A més a mes, s’ha creat una pàgina de web pròpia (www.canportabella.cat) i s’està
present a les xarxes socials mitjançant facebook i youtube. D’altra banda, al tractar-se
d’un casal de barri es dóna molta importància al tracte més directe i es treballa en fer
difusió de proximitat penjant cartells i al gener del 2017 es va distribuir per les bústies
de les cases els fulletons amb la informació dels serveis que es realitzen per donar
visibilitat al casal.
Tanmateix, mentre s’ha treballat per donar-nos a conèixer al barri, també s’ha treballat
per fomentar els projectes de participació i voluntariat, alhora que s’ha ampliat la
programació de les activitats (especialment d’espectacles i cultura).
Les associacions amb les que s’ha mantingut contacte són (cal incloure d’altres que fan
ús de les sales puntual o periòdicament):





Associació de comerciants 11 de setembre
Escola Superior de Disseny i Art La Llotja
IES Salvador Seguí
CEIP Laia
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CEIP Turó Blau
CAPI Casernes
CAP Sant Andreu
Amics de la Gent Gran
Projecte Radars
Ateneu l’Harmonia
Centre Cívic La Sagrera
Biblioteca Marina-Clotet
Ludoteca Ca l’Arnó
Miradas que Hablan
Espai 30
La Sagrera Es Mou
Nau La Bostik
Pintors de Sant Andreu
Associació de dones Pal·las Atena
Els Catas
Rebost Solidari Berenguer de Palou
Grup teatral Antifaz
Equips de gravació i so Román Pons

2 Serveis oferts
2.1

Serveis bàsics
 Servei d’atenció a la ciutadania: acollida i acompanyament

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 sobretot de
forma presencial, però també es realitza per Internet i via telefònica, tot i que les
consultes per aquesta darrera via es realitzen de manera molt residual. És una atenció
personal i individualitzada, a tota la ciutadania que ho sol·liciti.
Pel que fa a l’atenció telemàtica, es disposa de diversos canals de comunicació. Per una
banda, es disposa de perfil de facebook on es pengen notícies relacionades amb el
territori o que són acords amb les persones usuàries del centre, donant especial difusió
a les que tenen com a protagonistes a les persones que són actives en el casal, i
afavorint així possibles sinergies. A més a més, també es dinamitza una pàgina de
facebook on només es publiquen coses (fotografies, notícies, articles, etc) que tenen al
casal com a protagonista. Diferenciant així el perfil (que és el contacte amb el territori)
de la pàgina (contenidor del casal). D’altra banda, Can Portabella disposa d’un canal
propi de youtube i aquest any s’ha creat una pàgina web pròpia (independent de la que
facilita l’Ajuntament de Barcelona) on es pot consultar les activitats que es realitzen i
enviar missatges de consulta directa a l’equip del centre. D’aquesta manera s’estableix
un nou canal de comunicació i atenció a la ciutadania. Tanmateix, les consultes
telemàtiques i les telefòniques continuen sent minoritàries.
En total hi ha 2.445 persones que tenen fitxa amb dades a l’equipament i 554 les
seguidores en la xarxa social.
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1.2.Usuaris/es que tenen fitxa amb dades al'equipament
Numero total d'associats/inscrits a l'equipament
Homes (20%)
Dones

1.4. Comunicació
Facebook (seguidors)

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

1844

1972

2323

2.445

2.445

369

394

465

489

489

1475

1578

1858

1956

1.956

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

403

453

515

554

1.925

Indicadors d’atenció a la ciutadania, acollida i acompanyament

Perfils de seguidors al facebook



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
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. És més, durant
aquest any ha hagut un grup de mares que es reunien periòdicament (tots els dilluns al
matí entre el mes d’abril i juliol) a la terrassa per esmorzar i compartir experiències sobre
la criança. A més a més, aquest grup també formava part de l’espai de trobada familiar
que hi ha a la segona planta que forma part dels projectes comunitaris que acull el casal
i que té un gran grau d’afluència, sent un dels espais més utilitzats del centre.



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
7
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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 i de taula. També s’ha disposat d’una cuineta on els infants
poden reproduir situacions de la vida quotidiana (joc simbòlic) i expressar la seva
creativitat. A partir del mes de setembre es va construir un sabater a l’entrada i
es faciliten peücs per posar a sobre de les sabates, ja que als haver-hi molts
infants reptants diverses famílies van fer la reflexió d’evitar que entri brutícia del
carrer a la sala. Aquest espai és el que més es fa servir de tot el casal, ja que
cada dia rep la visita d’alguna família. Arribant a les 2.500 visites d’infants (amb
els seus respectius adults de referència), on 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. Parlant amb una família va sorgir la idea de fer una xerrada sobre la
importància d’adaptar els jocs al desenvolupament de l’infant i una d’altra es va
oferir a fer un taller sobre jocs de taula infantils, que ajuden a desenvolupar
habilitats socials i personals, alhora que s’enforteixen els vincles familiars
passant una bona estona tots plegats.

Usuaris infantils segons
franja horària

2.1. Espai de trobada: Usuaris/es

Usuaris segons edat

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Usuaris/es mati

490

597

456

231

1.774

Usuaris/es tarda

510

539

212

299

1.560

Usuaris/es vespre

190

49

46

41

326

Activitats desenvolupades Número
Tipologia d'activitat: (ex. Espai familia…) Llistat

0
Espai familiar, vestíbul,terrassa, sofàs

Indicadors d’espais de trobada
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Vestíbul

Racó de descans

Terrassa

Espai trobada familiar

Sabater de l’espai de trobada
familiar

Jornada de jocs de taula

 Serveis de promoció
d’allotjament d’entitats

i

suport

a

l’associacionisme,

i

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, i es podrà fer un ús puntual o regular (setmanal, mensual o trimestral). En altres
casos queda a la decisió del centre.
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 d’altres que també en fan ús. Una dóna suport
a les persones afectades per la pòlio i post-pòlio a Catalunya (APPCAT), una altra que
acompanya persones amb risc d’exclusió social treballant activament amb els refugiats
(ACCEM) i una tercera formada per dones xineses que venen a assajar balls
9
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tradicionals. També en fan ús de les sales diversos grup de persones del barri per
realitzar activitats molt diverses, n’hi ha que comparteixen poesies (Tertúlia Literaria
Cervantes), d’altres a qui els agrada el teatre i assagen al centre (La tribu i Les 7
tocades) i fins i tot hi ha un petit grup que han constituït una petita empresa a partir de
la seva trobada al taller de meditació, espai on es van conèixer i van construir forts
lligams. És per això que es reuneixen a Can Portabella quan han de fer reunions
internes. També s’ha donat acollida a dues persones de plans ocupacionals de
l’Ajuntament de Barcelona relacionades amb la dinamització de l’Associació de
comerciants d’11 de setembre. Un fet a ressaltar és que el grup de la Tertúlia Cervantes
van accedir a col·laborar amb la Patricia Caruso (treballadora del centre) alhora de
realitzar el projecte final de Màster en Arts Visuals i Educació: Un enfocament
construccionista. La manera en que la Patricia va participar en la Tertúlia i la bona
acollida dels seus integrants, ha ajudat a consolidar el grup dins del casal i a afavorir
interaccions amb altres persones del barri (que s’espera que es consolidin durant el
2018) amants de la literatura.
Cal tenir present que i 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).
Durant el 2017 s’ha donat suport a 54 grups, entitats o persones a nivell individual,
beneficiant-se 6.917 persones distribuïdes entre les 2.070 hores que s’ha fet ús del
servei. Totes en concepte de cessió d’espai a excepció de dues ocasions en que es va
produir en forma de lloguer, una per l’escola d’idiomes Kids&Us i un altre per l’APPCat.
Per aquesta raó el benefici econòmic d’aquest servei és molt baix i només s’han recaptat
538 euros. Cal tenir en compte que tot i que un 54% de l’ocupació dels espais correspon
a grups i entitats formals del barri, cada cop és més habitual que persones del barri
demanin sales per a ús individual, ja sigui per estudiar, practicar coreografies per a les
rues o fer gravacions per treballs de l’escola. Una cessió que s’ha realitzat amb una gran
estima és la que s’ha fet a la Roser Borràs, una dóna que forma part del projecte
comunitari de “Teixint Can Portabella” i que va fer el vestuari d’un grup infantil de dansa
de manera totalment voluntària i a casa tenia moltes dificultats perquè necessitava molt
d’espai pel patronatge i emmagatzemar la tela i el fet de disposar d’un armari per guardar
el material i una taula gran li va facilitar molt la feina. També ha sigut molt interessant la
cessió que s’ha realitzat a l’Ajuntament, no només a la Lourdes i la Cristina (les dues
dones del pla ocupacional), sinó també amb dos grups de serveis socials que han vingut
durant el darrer trimestre per a fer reunions amb les famílies a les que acompanya.
A continuació es fa un recull de les entitats, grups o persones que han fet ús de les
sales.







Associació veïnal Sant Andreu
Sud
APPCat
ACCEM
Serveis socials Sant Andreu
Taula de cultura Sant Andreu
Tertúlia Literaria Cervantes









Cia Les 7 tocades
Cia La Tribu
Teatre Marta Genís
Kangeroo Bollywood
Pal·las Atenea
Armonia Quartet
AMPA Escola Turó Blau
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AMPA Escola Laia
Grup Handbol Sant Andreu
Palomar
Amics de la Gent Gran
AECC
Comunitat dones xineses
Passivhaus
Associació comerciants 11 de
setembre
Kids’&’Us
Llar d’infants Xicoi
Ingesan
servei
neteja
Ajuntament
Petit Gamer
Veïns afectats pel metro
Reunions d’escales de veïns
Francisco Martínez



















Josep Bunyesc
Cristina Foix
Elena Gallinat
María Argentí
Núria Poblet
Rosa Tomàs
Josep Bunyesc
Noemí Sosa
Roser Borràs
Javier Cañas
Carlos Sánchez
Leticia Cancelo
Oriol Mercader
Pol Orrit
Janet Recasens
Montse Bou
Mares escola 30 passos

Si es contempla l’evolució de les persones que han fet servir les sales al llarg dels mesos
s’observa que és força homogènia durant tot l’any, a excepció del mes de maig que es
va duplicar degut a que l’escola d’idiomes Kids&Us va convocar a les famílies dels
infants que estudien a la seva escola per presentar els continguts dels curs que comença
al setembre. D’altra banda, si ens fixem en el total d’hores i es compara amb les de l’any
anterior, es pot comprovar com aquest any el número és molt superior, i això és degut
a que les persones que accedeixen a les sales cada cop s’estan més temps. Pel que fa
al motiu de que durant el mes d’abril i maig es presentin dues puntes d’usos, és que
durant aquest període la Lourdes de l’Associació de comerciants d’11 de setembre va
romandre molt de temps a les instal·lacions del centre per preparar la sortida al carrer
del seus associats (27 de maig) i va haver de redactar un gran nombre de documents
per deixar-li tot catalogat i explicat a la seva successora, la Cristina. Per veure amb més
de detall les persones que han fet servir les sales i el temps que l’han ocupat es poden
consultar les graelles adjuntes a l’annex del present document.

Evolució de cessió i lloguer
d’espais (persones)

Evolució de cessió i lloguer
d’espais (hores)
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3.1. Servei d'allotjament d'entitats
Nº entitats allotjament

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

3.2. Cessió d'espais:
hores cedides
persones han fet ús de l'espai cedit

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

5

5

5

5

20

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

3.3.Lloguer d'espais
Nº de lloguer d'espais
hores llogades
persones han fet ús de l'espai llogat
Tipologia de entitats per sectors, llistat. Ex: AAVV, Associació
joves, entitat esportiva…
Ingressos per lloguer d'espais (en euros)

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

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

634

802

223,5

410,5

2.070

2625

681

1564

6.917

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

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

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

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

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

1

1

2

50

4

54

990

40

1.030

2.047

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

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

Associació de
Salut i acadèmia
d'idiomes
1.104,50

TOTALS

Llar d'infants
36

1.141

Indicadors de servei de promoció i suport a l’associacionisme i d’allotjament d’entitats
(cessió i lloguer d’espais)

APPCAT

Tertulia Literaria Cervantes

Serveis socials

Comunitat Xinesa

Roser Borràs

Amics de la Gent Gran
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 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 2017 s’han ofert 18 tallers
de voluntaris (ball en línia, meditació, música clàssica, tertúlia cinematogràfica, costura,
creativitat, informàtica). En tots ells s’han produït uns vincles emocionals molt
entranyables, tant entre els assistents (professorat i usuaris) com amb el centre. Prova
d’això és que a partir d’aquestes iniciatives s’han format nous projectes comunitaris,
s’han programat exposicions i forjat noves amistats. Una experiència molt bonica que
volem posar de manifest és la d’una persona a qui li agrada molt pintar però arran de
haver patit un ictus tenia pànic a agafar un llapis de nou. No obstant això, es va apuntar
a un taller per potenciar la creativitat “Pintar paraules i escriure colors”, a mode de
curiositat. I quina va ser la sorpresa que al finalitzar la primera sessió ja havia agafat un
llapis per dibuixar unes línies en un paper. A partir d’aquí, va anar agafant confiança, li
van deixar de tremolar les mans i al finalitzar el taller ens explicava que ja tenia projectes
al cap per fer coses de nou. Que havia decidit tornar a pintar, tot i que fos un estil i una
manera de fer-ho diferent (ja que les seves habilitats havien quedat malmeses). La
il·lusió i l’agraïment d’aquesta persona ha sigut tal que la persona que portava el taller
s’ha ofert per tornar-ho a programar al 2018.

Dibuix primera sessió

Dibuix sessió final

Pel que fa als projectes comunitaris, aquest any n’hi ha hagut un total de 14 (el doble de
l’any passat). Cadascun d’ells es gestiona de manera autònoma i la quantitat de
persones implicades varia en funció de disponibilitat d’espai i demanda. A continuació
es passa a fer una petita descripció del seu funcionament i contingut.



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. Entre elles s’organitzen per fer grups i aconseguir entrades
més econòmiques. Durant aquest any 15 persones amb inquietuds comunes han
format part d’aquest projecte i han proposat possibles sortides, que podien
coincidir en el dia que es reuneixen (dimarts de 17:30 a 18:30), o no. Per
exemple, el primer dimarts de mes un membre del grup prepara una caminada
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per fer a un entorn proper a Barcelona, com pot ser el pont del petroli de
Badalona, al Rec Comtal de Montcada o a la desembocadura del Besòs. Rep el
nom de “Sortides T-10” ja que a vegades s’arriba o es torna en transport públic
o, fins i tot, a vegades tot el recorregut es fa caminant però si algú es cansa pot
tornar en transport públic.


Entrellengües: Persones que parlen llengües diferents es reuneixen per
aprendre o perfeccionar un idioma mitjançant la conversa. Actualment 20
persones són habituals d’aquests grups de conversa, distribuïdes entre els
diversos idiomes que es treballen. quatre grups: italià (dilluns de 17:30 a 18:30),
anglès (dimarts de 17:30 a 18:30), francès (dimarts de 19h a 20:30) i català
(dimecres de 17:30 a 18:30)

Entrellengües de francès



Manualitats: Els dimarts a 10:30 a 13:30 es reuneixen persones a qui els agrada
fer activitats manuals. Durant aquest any han passat un total de 4 persones que
aquest projecte. Durant el segon trimestre van coincidir dues dones, una que feia
treballs de customització de mobles (transferències i envelliments) i decoracions
de roba, i una altra que feia sobretot treballs de marqueteria. Després, al tercer
trimestre es va incorporar un noi jove interessat per aprendre els dissenys de
marqueteria, i al darrer trimestre un home gran habitual del casal que també està
atret per aquesta activitat.



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. Tanmateix, estem en contacte amb Serveis Socials i
associacions que treballen amb persones vulnerables (ACCEM i La Sagrera Es
Mou) i es faciliten canastetes i paquets de roba sempre que ens ho demanen,
donant la possibilitat a les persones que ho necessiten de mantenir-se a
l’anonimat, si és que així ho desitgen.
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El funcionament del projecte consisteix en que 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 centre, sobretot en
èpoques de canvi d’estació, on moltes famílies porten gran quantitat de peces
de roba i s’apropen per agafar-ne pròpies de la nova estació que comença.
Després, quan les famílies que formen part del projecte necessiten roba els
donem la clau (la sala on es guarda la roba roman tancada) i són elles les que
accedeixen a l’espai i miren si hi ha el que necessiten. Si en troben, s’apunten a
un llistat i indiquen quantes peces agafen i de quina mida són. Això ens permet
tenir identificar les franges d’edat en que més es fa servir l’intercanvi, és un
indicador amb el que s’ha treballat durant la segona meitat de l’any. Durant el
2017 s’ha consolidat el projecte i un gran volum de persones en fan ús. Hi ha un
total de 167 famílies donades d’alta del servei i s’han produït 272 intercanvis on
s’han agafat més de 1.778 peces de roba (un 56% de menys de 2 anys). A més
a més, aquest any també s’han intercanviat dos cotxets infantils ja que unes
famílies procedents de serveis socials en necessitaven i, després de fer una crida
entre els membres de l’Armari, diverses persones es van oferir per donar els
seus cotxets.

Armari de Can Portabella



Teixint Can Portabella: Al 2016 es va constituir un grup de persones a qui els
agrada la costura que es reunien a la tarda, no obstant, degut a la gran demanda
d’aquest projecte al 2017 es va obrir un nou horari als matins. Cada persona
porta el seu treball personal (patchwork, patronatge, punt de creu, 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 material comú que ha facilitat el centre (tisores, planxa, agulles, etc) i una
màquina de cosir que va cedir una de les usuàries l’any passat, però que durant
la part final d’aquest any es va haver de substituir per una altra que ha comprat
el casal, ja que es va fer malbé degut als anys i usos que tenia. El grup de la
tarda (dimecres de 17 a 19h) ja està molt consolidat i proposen moltes activitats
per fer. Des de preparar una exposició al casal com organitzar tallers per
aprendre l’elaboració d’espardenyes o ensenyar a les companyes a fer
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patronatge. També es van oferir a fer un taller de customització de roba a la
ludoteca de Ca l’Arnó (al districte de Sant Martí) dins del marc Renova la teva
roba jove. El de matins (dilluns de 10 a 12h), tot i que encara estan agafant
empenta, diverses persones han fet amistat i és habitual sentir-les parlar de
quedar fora de l’horari del projecte i acompanyar-se a fer encàrrecs.

Teixint (tardes)



Teixint (matí)

Can Portallibres: Projecte d’intercanvi de llibres. Es deixen llibres i es poden
agafar llibres que hagi deixat una altra persona. Degut a la gran acollida que ha
tingut el projecte s’han instal·lat dues prestatgeries comunitàries. Una al vestíbul
i una altra a la segona planta, al costat de l’espai dels sofàs. Com hi ha un gran
volum de llibres es decideix canviar-los periòdicament per facilitar el seva
circulació, a més a més, s’endrecen de manera cromàtica i això fa que moltes
persones s’interessin pels llibres, ja que al entrar produeixen un gran impacte
visual. A l’hivern es col·loquen els llibres de colors freds (blancs i blaus), a l’estiu
els càlids (grocs, taronges i vermells), a la tardor els de color marrons i negres, i
a la primavera una barreja de colors (blaus, verds, grocs, vermells...). Aquest any
s’ha inclòs un nou sistema de recollida d’indicadors. Fins ara, en el moment
d’agafar un llibre ho havien de comunicar a la persona que està al vestíbul, a
partir del darrer trimestre, hem fet uns punts de llibre on la persona que s’emporta
el/els llibres apunta el nom i la quantitat de llibres que agafa. Posteriorment, ho
fica a la bústia que tenim a l’entrada i així no cal que s’hagi d’esperar en el cas
que no hi hagi ningú al vestíbul o s’estigui atenent a una altra persona.
Actualment 77 persones són habituals del projecte i s’han agafat 164 llibres.

Prestatgeria planta baixa

Detall punt de llibre
(indicadors)
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Sant Andreu fotogràfic (SAF): 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, aquest any
han dissenyat el logo del projecte i el seu acrònim, i durant el quart trimestre una
part del grup han quedat els dilluns per poder aprofundir sobre el programa de
photoshop, ja que un dels membres del grup els anava explicant com treure-hi
profit. També han col·laborat amb el casal al realitzant la imatge de la portada
de la programació d’hivern del 2017 i l’exposició “Aquí comença tot”, que després
es va portar a la biblioteca Marina-Clotet al mes de juny.

Foto d’una sessió penjada al
seu facebook



Imatge fulletó hivern 2017

Pintura: Els dilluns al matí (de 10 a 13h) ve un grup de persones a pintar.
Disposen d’un armari on guarden material i, qui vol, pot deixar les peces que està
creant en un magatzem comunitari per a que s’eixuguin. La idea és que en lloc
de pintar sols a casa puguin fer-ho en un entorn comú i compartir experiències.
És més, membres del grup han agraït l’espai que se’ls deixa ja que havien deixat
de pintar perquè no ho podien fer a casa i ara, al fer-se més grans, els costa
arribar a l’acadèmia on anaven fa un temps. El grup és variat, venen 4 homes i
2 dones de manera regular, i fan servir tècniques diferents (oli, tèmpera o digital).
És molt bonic l’ambient que s’ha creat a l’espai, especialment des de que un dia
el Manel es trobava malament i el Lluis li va recomanar que anés al metge perquè
els símptomes que li explicava li recordaven als que ell va tenir quan va patir una
angina de pit. Aquella mateixa tarda, el Manel va anar d’urgències i el van
ingressar perquè sí que havia patit una angina de pit. Aquest fet va unir molt al
grup, i els companys el van anar a visitar a l’hospital i han estat molt pendents
del Manel. Aquesta tardor, el Manel va tornar a estar ingressat i el grup es va
mostrar molt atent amb la seva situació (enviant missatges de whatsapp tant a
ell com a la seva filla, qui es va mostrar molt agraïda per les mostres d’estima
cap al seu pare). Actualment, el Manel ja ha tornat al grup i continua fent bromes
sobre el seu estat de salut, ajudant a que hi hagi un ambient molt agradable.
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Part del grup de pintura



Detall grup de pintura

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 materials però tot el procés de
transformació s’ha fet amb autogestió. Ells s’han encarregat de construir les
jardineres verticals i desdoblar les horitzontals, escollir què volen plantar i els
torns per regar. Es reuneixen els dimarts de 18 a 19h per fer les tasques
comunes i prendre les decisions de manera assembleària. D’ells ha sortit la
iniciativa d’anar a visitar altres horts urbans de la ciutat, reutilitzar palets per fer
jardineres verticals i fer el seu propi compost a partir de material orgànic en
descomposició (a banda del material que porten de casa, s’han posat en
contacte amb una botiga de fruites i verdures del barri per a que els faciliti
productes que ja no poden vendre). 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. 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
prova d’això és l’èxit que va tenir l’activitat familiar que es va realitzar a l’estiu de
“coneix l’hortet”.

Dia de collita. Hivern

Detall de la collita.
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Reciclatge de palets



Infants ajudant a regar

Banc del temps: És un projecte solidari d’intercanvi de temps, on els seus
membres realitzen intercanvis d’activitats, coneixements, tasques, etc. a la
manera d’una cadena de favors entre veïns i veïnes. L’estructura bàsica
d’aquesta iniciativa és l’oferta i la demanda, és a dir, cada usuari explica què
ofereix i, a la vegada, què necessita. Un cop creada aquesta borsa d’ofertes i
demandes, els seus membres es posen en contacte entre ells per tal de cobrir
aquesta necessitat. Tots els intercanvis tenen el mateix valor qualitatiu, sent el
temps l’únic que es comptabilitza com a moneda de canvi. És a dir, es paga en
“hores” el temps que es triga en fer l’intercanvi i la persona que el realitza les va
acumulant per poder-les gastar quan necessiti algun intercanvi que ofereixi una
altra persona. D’aquesta manera “les hores” van passant entre els membres del
banc establint així una xarxa d’ajuda mútua. Aquest sistema fomenta
l’autoestima i reforça els llaços comunitaris del barri.
És un projecte que va començar a la primavera i actualment 27 persones en
formen part i 4 d’ells porten la secretaria. És a dir, s’encarreguen d’atendre a
aquelles persones que s’interessen pel projecte, els assessoren i verifiquen que
els intercanvis s’hagin produït de manera satisfactòria. Ja s’han produït diversos
intercanvis i trobades entre els seus membres i fins i tot una visita guiada a
l’exposició “Talking Brains” que ha acollit aquest any el CosmoCaixa, ja que 3
persones del BdT van ser els creadors dels seus continguts.
Tot i ser un projecte que té com a objectiu final l’apoderament dels seus
integrants i que funcioni de manera autònoma, per facilitar la divulgació
d’aquesta iniciativa durant els primers anys del Banc del Temps (BdT) el casal
forma part del mateix BdT, de manera que s’organitzen talllers conjuntament amb
el casal i es paguen hores a aquelles persones que col·laboren amb el casal
quan en fem una crida, tal i com va passar per la Fira del Comerç al Carrer, que
es necessitava gent per poder explicar a la ciutadania els serveis que ofereix el
centre, per ajudar-nos a endreçar orba del projecte de l’armari o verificar l’estat i
continguts dels jocs del Renova la teva joguina. A més a més, el casal s’ha
encarregat de fer fulletons i un roll-up per ajudar a donar visibilitat al projecte.
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Col·laboradora del BdT

Fulletons

Trobada membres BdT

Sortida al CosmoCaixa

Can Portabella en Acció: És un projecte comunitari format per persones
interessades pel món dels audiovisuals. Aquest any el grup de Can Portabella
en acció ha realitzat dues tasques d’especial menció. Per una banda, les escoles
que organitzaven la XIX trobada gegantera d’escoles de Catalunya van contactar
amb el casal i els van proposar fer el vídeo-reportatge de record per distribuir a
les escoles participants. Activitat que els va fer especial il·lusió fer ja que es feia
a Sant Andreu. Tanmateix, l’activitat que més els ha ocupat és el rodatge del curt
de l’obra “Cendres d’amor”, del poeta dramaturg andreuenc Ignasi Iglésias. Al
desembre del 2016 van contactar amb els actors (també del barri) i van fer una
primera sessió de proves de llum, imatge i so a Can Portabella per estudiar la
viabilitat del projecte. Tot i que després es va haver de contactar amb uns altres
actores per motius de salut. Posteriorment, durant els primers mesos del 2017
es va treballar en el guió tècnic i es va contactar amb diverses entitats del barri
per aconseguir el vestuari i atrezzo del curt. També es va anar avançant en els
assajos de text, activitat que va requerir molt de temps perquè era difícil fer
coincidir als actors degut a que formen part de diversos grups de teatre i tenien
estrenes i assajos de manera paral·lela. Finalment, el 5 juny es va fer la gravació
a la Nau Bostik, ja que després d’analitzar diverses possibilitats l’equip va decidir
que era el millor emplaçament que hi havia al que tenien accés en dia festiu (que
era quan a tothom l’anava bé rodar). En total vam participar 6 entitats: Casal de
barri Can Portabella, Associació Catàleg dels Amateurs de Teatre Andreuencs
(CATA), Associació Photosagrera, Grup teatral Antifaz, Equips de gravació i so
Román Pons i Nau Bostik.
Durant l’estiu es va editar i un cop finalitzada aquesta tasca es va decidir que
seria interessant afegir-ne subtítols per a que les persones amb discapacitat
auditiva puguin gaudir de la peça. Aquesta acció va resultar molt complicada, no
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tant per la complexitat sinó perquè al no disposar d’equips professionals els
ordinadors no tenien prou capacitat i no es podia avançar amb agilitat. Finalment,
el 3 de novembre va ser el dia escollit per a presentar-ho al públic, i es va fer
acompanyat d’un recital adaptat, on l’arpista Iris Mañá (veïna del barri i formada
en Viena) i la Soprano Anna Farrés van interpretar obres d’Enric Morera amb
textos d’Igansi Iglésias (veure capítol 2.2, apartat “Servei d’espectacles,
actuacions i cicles socioculturals).

Proves d’imatge a Can
Portabella

Assaig del text

Actors. Dia de rodatge

Dinar. Dia de rodatge

Gravació

Edició
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Presentació del curt

4.1. Promoció del voluntariat

Escena del curt

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

8

13

0

8

29

Nº projectes iniciats com a iniciatives dels usuaris/es

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

Tallers voluntaris
(ball en línia,
meditació,
música clàssica,
tertúlia
cinematogràfica)

Tallers voluntaris
(ball en línia,
creativitat,
informàtica,
música clàssica,
tertúlia
cinematogràfica, )

Tallers voluntaris
(ball en línia,
meditació, música
clàssica, tertúlia
cinematogràfica)

Nº de voluntaris/es que participen en la gestió

0

0

0

0

0

Nº de hores voluntaris/es dedicades a la gestió

39

35,75

0

29,5

104

8

13

0

5

26

0

0

0

0

0

Nº de voluntaris/es que organitzen/coordinen activitats
Nº de hores voluntaris/es dedicades a l' organització/coordinació
d'activitats
Nº de procesos participatius realitzats amb voluntaris i entitats
(projectes comunitaris)
Num de persones voluntaries participants
Num d'entitats participants

8

10

11

11

40

124

144

122

186

576

0

0

0

0

0

Indicadors de promoció del voluntariat (tallers i projectes comunitaris)

Projecte comunitari
Teixint Can Portabella matí
Teixint Can Portabella tarda
Sant Andreu fotogràfic
L'hortet
Can Portabella en acció
L'armari de Can Portabella
Can Portallibres
Grup de Sortides
Pintura
Punt de meditació
Manualitats
Banc del temps
Patronatge
Total

Persones 2016
0
7
8
6
6
19
12
5
0
0
0
0
0
63

Persones 2017
8
22
10
11
6
167
43
6
6
6
4
27
10
326

Persones que formen part dels projectes comunitaris

 Servei d’activitats socioculturals, formatives i de lleure
Durant el 2017 s’ha aconseguit que moltes persones del barri tinguin Can Portabella
com a centre de referència a l’hora de fer activitats socioculturals, formatives i de lleure.
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
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criteri, el 74% 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. Aquest any s’han programat 123
tallers i 32 xerrades, tant dirigides a públic adult com infantil.

Tallers programats

factura

contracte

voluntaris

123
100%

90
73,2%

15
12,2%

18%
0,1%

Tipologia de relacions laborals amb talleristes

Formació
Actualment, un promig de 500 persones venen setmanalment a fer algun tipus d’activitat
formativa. Dins del grup de formacions es diferencien dues grans categories, la de
formació regular i la puntual.
La de formació regular són aquells tallers que tenen més de 5 sessions i el casal
diferencia entre els que són estrictament tallers, és a dir, són aquelles activitats que
repeteixen trimestralment el contingut de les sessions i la seva durada es limita a un
únic trimestre, i els cursos, que són activitats ideades perquè durin 3 trimestres ja
que requereixen d’un aprenentatge i una constància més extensa, com és el cas
dels idiomes, els balls o la gimnàstica. Per aquesta raó, les persones que participen
als cursos tenen dret a fer la renovació per al trimestre següent sempre que hagin
assistit a un mínim del 75% de les sessions. Aquest any, ens vam trobar que el taller
d’estimulació musical per a nadons i infants menors de 3 anys no cobria les places
ofertades de manera que tot i tractar-se d’un taller i no ser un curs, se’ls donava l’opció
de renovar cada trimestre. No obstant, al mes de setembre ens vam trobar que hi va
haver una demanda molt superior a les places previstes i per aquesta raó la Junta va
decidir que al primer trimestre del 2018 tinguessin preferència aquelles famílies que no
havien pogut fer el taller el trimestre anterior durant la primera setmana d’obrir
inscripcions, després d’aquest període i si hi ha places no hi ha cap problema per a que
tornin a fer el taller. D’aquesta manera s’intenta donar resposta a un major nombre de
persones, però és una iniciativa que no ha tingut gaire bona rebuda per part de les
persones assistents al taller, ja que per una banda tenien el precedent dels trimestres
anterior i, per una altra, a diversos centres de l’entorn sí que tenen preferència i no
entenen que cada centre tingui una normativa diferent.
Les activitats de formació puntual engloba tant als tallers que tenen una durada inferior
a 5 sessions com a 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 i que s’engloba dins del projecte de foment del comerç de
proximitat que acull el casal (veure cap. 2.2 Serveis singulars), o el de jocs de taula en
família que va proposar una persona que és habitual de l’espai de trobada familiar.
Les activitats puntuals sempre són gratuïtes, en canvi, per assistir a les formacions cal
formalitzar una inscripció de manera presencial fent un pagament (es pot pagar amb
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targeta de crèdit o amb efectiu) i cada persona pot apuntar com a màxim a dues
persones a un mateix taller. No hi ha tarifes reduïdes ja que els preus són molt populars
i ja es treballa amb un marge de benefici molt reduït, és més, en molts casos el benefici
és zero (els adults paguen un promig de 3€/h i els infants 2.5€/h) o fins i tot deficitari
però que es considera prou interessant com per a mantenir-ho a la programació, com
és el cas del ioga inclusiu que s’explicarà més endavant.
Durant l’any 2017 s’han ofertat un total de 124 tallers, dels quals s’han realitzat un 92%,
tots ells amb una valoració molt satisfactòria per part de l’usuari (3.8 sobre 4). Cal tenir
present que la major part dels tallers es programen per la tarda perquè és la franja
horària en la que es produeix una major demanda, i que els divendres és un dia que es
reserva per als espectacles. El tercer trimestre va ser el període en que es van oferir un
menor nombre d’activitats, ja que tot i que el casal va romandre obert durant el mes
d’agost no es va saber fins poques setmanes abans i ja no hi havia marge per contactar
amb talleristes. De totes maneres, la majoria de les persones usuàries del centre ens
van comunicar que marxaven de vacances a les segones residències i ja els tallers del
mes de juliol van tenir poques matrícules.
La majoria dels tallers programats corresponen a la categoria de salut, que inclou els
d’activitat física i dansa (27%) i els de creixement i recursos personals (19%), però
seguits molt d’aprop dels tallers infantils (35%), ja que l’espai de trobada familiar facilita
que moltes persones facin demandes puntuals de tallers i proporciona el target per
aquestes activitats. Prova d’això és que durant la primera setmana d’inscripcions
d’aquest hivern es van exhaurir les places de 8 dels 12 tallers relacionats amb els infants
(inclou els de post-part). Un taller que ens fa especial il·lusió acollir és una proposta que
ens va arribar de ioga infantil inclusiu. En aquest taller comparteixen l’espai infants
diagnosticats amb algun tipus de diversitat funcional i infants neurotípics. D’aquesta
manera, a banda dels beneficis propis de l’activitat, es normalitza la situació dels infants
amb diversitat funcional i es treballa per la cohesió social des de la infantessa. Al taller
es van inscriure dos infants amb trastorn d’espectre autista, i l’experiència va ser molt
satisfactòria.
Molt allunyats estan els tallers de recursos i humanitats, que només representen un 11%
del total de tallers ofertats, els d’art i expressió (6%) i cultura digital (2%). 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 sense la necessitat de programar un taller
específic.
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Evolució dels tallers programats segons categories

5.1. Formació propia/ regular

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº cursos proposats/ofertats

26

31

3

29

89

Nº cursos realitzats

22

28

3

35

88

Nº sessions realitzades

183

177

14

253

627

Nº hores realitzades

187

188,5

14

257,5

647

Nº places ofertades

355

376

50

517

1.298

Nº de persones inscrites

263

230

28

292

813

Nº de persones donades de baixa

0

0

0

24

24

3073

2559

129

5007

10.768

19

22

0

21

62

7

9

3

8

27

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

3,7 sobre 4

3,9 sobre 4

3,9 sobre 4

3,7

Nivell de valoració dels talleristes per part dels
participants (mitjana sobre total)

3,8 sobre 4

3,9 sobre 4

3,9 sobre 4

3,9 sobre 4

3,9

Num d'usos ( sessions per usuaris)
Nº de talleristes del barri
Nº de talleristes de fora

5.2. Formació puntual

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº cursos proposats/ofertats

0

1

12

12

25

Nº cursos realitzats

0

1

9

7

17

Nº sessions realitzades

0

1

19

23

43

Nº hores realitzades

0

2

19

27,75

49

Nº places ofertades

0

18

161

163

342

Nº de persones inscrites

0

18

113

62

193

Nº de persones donades de baixa

0

0

12

0

12

Num d'usos ( sessions per usuaris)

0

18

383

145

546

Nº de talleristes del barri

1

12

10

23

Nº de talleristes de fora separar

0

0

2

2

Nivell de satisfacció dels participants (mitjana sobre total)

4

4

3,8 sobre 4

3,7

Nivell de valoració dels talleristes per part dels
participants (mitjana sobre total)

4

4

3,8 sobre 4

3,8

Indicadors de formacions (regulars o puntuals)
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Conferències i taules rodones
Aquest any s’han programat un total de 32 xerrades distribuïdes pel primer, segons i
quart trimestre, a les que han assistit 372 persones. La major part es realitzen a una
sala de la segona planta anomenada “taller 3” que disposa de projector i equip de música
integrat per facilitar aquest tipus d’activitats. Totes les xerrades són gratuïtes pels
assistents i la majoria de les vegades el conferenciant no rep cap mena de retribució
econòmica. La gran majoria dels conferenciants són persones vinculades amb el casal
(talleristes o usuàries del centre) que volen cooperar amb el centre i compartir
coneixements amb la resta d’usuaris, però també es col·labora amb els CAPs del
districte per obrir-se al barri i tractar temes de salut vinculats amb la infància o etapes
més adultes de ésser humà, i amb l’Associació de comerciants d’11 de setembre, ja que
des de Can Portabella es vol treballar en xarxa amb els comerciants per ajudar a
fomentar el comerç de proximitat (veure cap. 2.2 Serveis singulars). Aquest any, només
en dos ocasions s’ha remunerat als conferenciants hi ha sigut perquè teníem unes
demandes molt concretes i es necessitava contactar amb professionals del sector per
poder donar una resposta de qualitat, concretament, van ser la xerrada sobre fisioteràpia
respiratòria en nadons i egiptologia.
La majoria de les xerrades tenen temàtiques relacionades amb la salut i benestar (50%),
ja que no només tracten aspectes del mindfulness, sinó també sobre temes relacionats
amb el cos (com per exemple, l’automassatge, dieta saludable o efectes de l’alcohol) i
la seguretat (com fer servir un DEA, primers auxilis, o la seguretat a casa, entre d’altres
temes). Pel que fa a xerrades de recursos i humanitats, s’han realitzat un total de 8
sessions (25%) i s’han tractat temes tan diversos com el lideratge o la Índia i la seva
cultura. Una categoria que ha tingut molt bona acollida ha sigut la infantil, que
representen el 19% de la programació. Aquest any la majoria s’han fet a l’espai infantil
per a que així els infants poguessin jugar mentre els adults assistien a la xerrada, no
obstant, degut al gran interès que desperten alguns temes i que a vegades hi ha famílies
que volen fer ús de l’espai de jocs però no estan interessats en la xerrada, s’ha decidit
que a partir d’ara serà millor programar-les totes a la sala habilitada per fer xerrades
(que es troba al costat de la sala de jocs) i facilitar a les famílies un petit espai a la
mateixa sala amb material de l’espai infantil.
Per últim, s’ha continuat amb el cicle de pintura que es va començar l’any passat on el
Josep Lluís Buils, un artista del barri, fa xerrades trimestrals de pintura, amb el visionat
i els comentaris d’imatges d’un corrent artístic en concret.
Arribat a aquest punt, cal fer una especial esmena a la bona acollida de la xerrada “El
Bullying: una responsabilitat de tothom” proposada per l’escola La Laia i que es va
incloure dins del Programa de suport educatiu a les famílies de l’Ajuntament. A partir
d’aquí va sorgir la idea de desenvolupar el Projecte Escoles (veure cap. 2.2 Serveis
singulars) per treballar de manera conjunta amb les escoles i les famílies per prevenir
aquesta problemàtica.
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Xerrada Lactància

Xerrada Beneficis del riure

Xerrada Neoclàssic

Xerrada Bullying

5.4. Cícles de conferències i taules rodones

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº sessions conferenciesi taules rodona realitzades

8

10

3

10

31

Num activitats diferents realitzats en un cicle

0

0

3

10

13

No d'hores

9,5

12

4

10

36

Nº de persones assitents/participants

122

124

45

73

364

Nº de conferenciants/moderadors

8

12

0

8,5

29

No d'entitats col·laboradores

4

9

0

3

16

122

124

0

120

366

Num d'usos Xerrades/conferencies( sessions per usuaris)

Indicadors de cicles de conferència i taules rodones

Conferències i taules rodones

Núm. %

Assistents

Assistents %

6
8
16
2

19%
25%
50%
6%

75
80
193
24

20%
22%
52%
6%

intantil
recursos i humanitats
salut i benestar
art i expressió

Assistents a les conferències i taules rodones segons categoria

Conferències i taules rodones
Accidents i primers auxilis

Protecció solar

Com congelar i conservar els aliments
Com educar la interioritat als nostres fills
Automassatges. La importància d'escoltar el teu cos
La jubilació: un món extraordinari per descobrir

Seguretat a casa durant les vacandes
Beneficis del riure
El son dels infants
Meditació positiva

Comunicant-nos amb els adolescents
Iniciació al lideratge. Fins a on vols arribar?
El Neoclàssic

Fem compostatge
Fisioterapia respiratòria
Networking

El Bullying: una responsabilitat de tothom

El Renaixement

Primers auxilis
Lactància
Voluntaris contra el càncer
Autonomia de l'infant
Com fer servir un DEA
Dieta
Introducció de sòlids en els infants

Home savi
Piràmides Egipte
Ressaca
Tipus de joc
Per què meditar?
Viatge a L'India
Relaxació

Títol de les conferències i taules rodones
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2.2

Serveis singulars
 Servei de festes, tradicions i commemoracions

S’han participat en diversos actes dins del marc de la Festa Major de Sant Andreu del
Palomar. El dijous 30 de novembre es va programa una exhibició de balls tradicionals
xinesos a càrrec del grup de dones “AMA”, que assagen cada setmana al casal i es
va pensar que era un bon moment per apropar aquesta cultura a la gent del barri.
Van ser 22 les persones van venir a veure els balls xinesos. Després, el divendres
a la tarda es va realitzar una doble activitat. Per una banda, les mares que fan els
tallers de post part van oferir una sèrie de balls acompanyades dels seus nadons
(són els que fan per fer l’escalfament abans de començar a fer els exercicis o al taller
de ball) i després es va oferir un espectacle de màgia infantil. Inicialment s’havia
programat un concert infantil però el mateix divendres ens van informar de que la
cantant tenia gastroenteritis i van haver de trobar una alternativa per al mateix dia.
Malgrat això, la gent va acceptar molt bé el canvi i va haver-hi una gran acollida. 52
persones van veure l’espectacle de màgia i 30 el ball de mares amb nadons. Per
últim, el dissabte 9 de desembre la Montse Bou (professora del taller de ball en línia)
va fer una mostra de balls a l’envelat de Festa Major. Tot i ser la primera activitat del
matí (es feia a les 10h perquè la Comissió de Festes la va programar conjuntament
amb dues entitats més del barri que també oferien ball) un total de 35 persones van
acudir a la ballada. Gairebé totes eren alumnes de Can Portabella, un grup molt
maco que es van fer samarretes per a l’ocasió.
A banda d’aquestes activitats que van sorgir directament del casal, cal fer una especial
esmena a l’activitat organitzada el dissabte 2 de desembre per l’Associació veïnal Sant
Andreu Sud i l’Associació d’afectats per la Polio de Catalunya. Ja que el vermut musical
que es va celebrar a la pl. Can Portabella va estar acompanyat per una gimcana, on els
participants havien de completar un circuit amb una cadira de rodes, amb rampes i
maniobres per accedir a un ascensor i uns lavabos ficticis (per a fer-ho es va requerir la
col·laboració de voluntaris de l’Agrupament Escolta Champagnat i l’Associació Amputats
Sant Jordi). Tot això va finalitzar amb una botifarrada popular i un brou calent per ajudar
a pal·liar el fred que feia.

Grup AMA. Ball 1

Grup AMA. Ball 4
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Ball mare i filla.

Ball mares&nadons

Truc de màgia de cartes

Truc de màgia de llegir la ment

Ball en línia a l’envelat

“Equipació” de ball en línia

6.1. Festes majors
Num total de festes majors en les que s'ha participat

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

0

0

0

3

3

Nº dies (producció pròpia)

0

0

0

4

4

Nº activitats (producció pròpia)

0

0

0

4

4

Nº participants activitats (de produccio propia)

0

0

0

139

139

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

0

0

0

28

28

Indicadors de festes majors

Pel que fa a les activitats de tradicions s’han realitzat activitats relacionades amb la diada
de Sant Jordi i amb el Nadal. Per Sant Jordi es van realitzar tres activitats de caràcter
molt dispar. Per una banda, 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
i les 24 persones que van assistir a l’acte van compartir experiències creant un vincle i
una atmosfera molt entranyable. D’altra banda, es va organitzar un contacontes a càrrec
de Jordi Parès, persona vinculada al món de la docència que va explicar contes amb un
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refons pedagògic i acompanyats d’acords de guitarra, fet que va sorprendre a grans i
petits (26 en total) i que els va fer gaudir d’allò més. La tercera activitat es va dur a terme
durant tot el mes d’abril, ja que es tractava d’una activitat col·laborativa i moltes persones
ens van felicitar per la iniciativa. Es deia “Frases positives” i consistia en que es
convidava a la gent a fer-nos arribar frases amb caràcter positiu i d’apoderament
personal (26 persones ho van fer). Després, aquestes frases es penjaven per portes i
parets del casal per a que tothom les pogués llegir i encomanar-se de l’empenta dels
seus missatges.
Durant el període nadalenc s’ha celebrat l’espectacle infantil “Explica’m un Nadal”, al
que van assistir 36 persones, on grans i petits han gaudit d’allò més, i el grup de la
Tertúlia Cervantes van oferir el seu recital poètic de final d’any, on van compartir amb
els assistents emotius versos i nadales d’arreu del país. Enguany l’arbre de nadal del
centre s’ha decorat amb petites aportacions que ens han donat les persones que volien
participar. La idea és que sigui un arbre col·laboratiu que representi l’essència de les
diverses persones que venen al casal i que sigui un arbre de tots i totes. Hi ha una
miqueta de tot, estels de purpurina de les dones del grup de costura, fotografies i postals
d’entitats amb les que col·laborem o manualitats, dibuixos, regals i dedicatòries de
persones que ho han fet a títol individual. Totes les aportacions tenen un gran valor
emocional i el moment de penjar-ho a l’arbre sempre ha anta acompanyat d’alegria,
bromes i mirades còmplices entre els presents.
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
16 famílies i es van intercanviar un total de 62 joguines de les 94 recollides. L’excedent
de joguines es van oferir al grup de serveis socials que venen al casal i les que no van
voler es van donar a Engrunes, que és l’entitat social que col·labora amb el projecte. A
més a més, a les joguines del Renova se li van afegir les joguines sobrants de la recollida
on va participar l’Associació Veïnal Sant Andreu Sud, en col·laboració amb el Banc
Obrer Solidari d’Aliments, que tenia com a objectiu que cap infant de Sant Andreu es
quedés sense cap joguina al Nadal.

Sant Jordi. Contacontes.

Sant Jordi. Frases positives
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Sant Jordi. Recital poètic

Nadal. Recital Poètic

Arbre col·laboratiu

Explica’m un Nadal

6.2. Tradicions (Sant Jordi, Carnastoltes, calçotada)

1r trimestre

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

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

1

TOTALS
1

Nº dies (producció pròpia)

0

21

0

0

Nº dies (suport extern)

0

1

0

1

2

0

22

0

1

23

Nº activitats (producció pròpia)

0

2

0

0

2

Nº activitats (suport extern)

0

1

0

0

1

0

3

0

0

3

Nº participants activitats (de produccio propia)

0

50

0

0

50

Nº participants activitats (de suport extern)

0

24

0

36

60

0

74

0

36

110

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

0

25

0

0

25

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

0

12

0

0

12

0

37

0

0

37

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

21

Indicadors tradicions
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Durant l’any 2017 s’han celebrat diverses activitats relacionades amb dies
commemoratius de rellevància. El 9 de març l’associació de dones Pal·las Atenea va
fer una conferència col·loqui sobre el paper de les dones artistes fent-la coincidir amb
l’exposició “Artistes catalanes del dibuix i la pintura” i el dia de la dona. El 21 de juny,
dins del marc de la setmana energètica, companys de la Fàbrica del Sol van realitzar un
taller per aprendre a fer una placa solar i així poder recarregar petits aparells electrònics.
El 4 d’octubre es va participar a IV Setmana de la Gent Gran de Sant Andreu fent una
activitat de mindfulness per a persones grans, i aquest mateix dia es va inaugurar
l’exposició “U.E. Sant Andreu” (exposició col·laborativa entre la U.E. Sant Andreu i
Pintors de Sant Andreu) fent-ho coincidir amb la commemoració del 90è aniversari de la
mort del “poeta del poble” Ignasi Iglésias, qui va presidir el club de futbol durant un curt
període de temps com a resultat de la seva passió per aquest esport.
Ja entrada la tardor, l’APPCat va organitzar un taller de com viure de manera positiva a
càrrec de la Janet Recasens, una voluntària del casal, per afrontar la situació d’aquelles
persones afectades i que pateixen problemes de mobilitat. Es va realitzar el 27
d’octubre, fent-lo coincidir amb el dia internacional de la malaltia. En aquestes dates,
diversos membres de l’associació es van reunir al casal amb periodistes de la revista
Interviu i el 23 d’octubre va sortir un article sobre els efectes d’aquesta malaltia i com els
afecta al seu dia a dia.
Per altra banda, es va realitzar un concert de Gospel amb el cor de l’Escola de Música
Bcn-Fusió, dins dels marc de “La Tardor Solidària”. Aquesta actuació, tot i ser gratuïta,
es va demanar als assistents que portessin aliments no peribles per tal de col·laborar
en el dret dels infants a tenir una alimentació adequada. Crida que va ser acollida de
manera molt satisfactòria, quedant palesa la solidaritat del veïns i veïnes que van
participar en la iniciativa.
La darrera activitat realitzada dins d’aquest grup, va ser pel 25 de novembre, dia
internacional contra la violència de gènere. En aquest cas, es va fer un mural d’una cala
i un entramat de fils de llana impedien l’accés. Després, diverses persones van ajudar a
desfer els nusos com a senyal de que tots podem ajudar a les persones maltractades a
desfer els seus lligams amb l’agressor i aconseguir un destí millor. Algunes de les
persones que van participar ens van donar permís per penjar les fotos de l’acció al
facebook del casal i algunes d’elles ho van compartir en els seus mur, a fi de donar
recolzament a les persones maltractades i donar visibilitat d’aquesta xacra social.

Dia de la dona

Setmana de l’Energia
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Recapte Tardor Solidària

Trobada Dia de la
Poliomielitis

25N dia internacional contra
la violència de gènere

Repercussió activitat del 25N

6.3. Altres dies commemoratIus i altres celebracions ( dia
de la dona, dia de la diversitat…)
Núm total de diades commemoratius i altres en les que s'ha
participat
Nº dies (producció pròpia)

1r trimestre

2n trimestre

1

1

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

2

4

2

0

0

7

9

16

1

0

18

35

18

1

0

25

44

Nº activitats (producció pròpia)

2

0

0

5

7

Nº activitats (suport extern)

2

1

0

0

3

4

1

0

5

10

153

0

0

110

263

0

10

0

25

35

153

10

0

135

298

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

0

0

0

17

17

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

3

2

0

0

5

3

2

0

17

22

Nº dies (suport extern)

TOTAL

TOTAL

Nº participants activitats (de produccio propia)
Nº participants activitats (de suport extern)

TOTAL

TOTAL

Indicadors dies commemoratius
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 Servei d’exposicions
Aquest any s’han fet 12 exposicions, totes de persones vinculades amb el barri. Com ja
s’ha explicat a l’apartat de commemoracions, al mes de març es va programar
l’exposició “Artistes catalanes del dibuix i la pintura” i el seu objectiu era difondre els
noms d'algunes de les dones, miniaturistes, pintores, dibuixants i il·lustradores que amb
la seva obra han contribuït a configurar el patrimoni artístic de Catalunya des de l'Edat
Mitjana fins el segle XX. Aquesta exposició la va facilitar l’Institut de la Dona en format
de Roll-up, tanmateix, la majoria d’exposicions programades han sigut en format de
pintura (un total de 7). Entre elles hi havia quadres de persones amateur com són “Els
colors i la paraula” (de Josep Lluís Buils), “Mediterrània” (realitzada per pare i filla,
ambdós usuaris habituals del casal), “U.E. Sant Andreu” (exposició col·laborativa entre
la U.E. Sant Andreu i Pintors de Sant Andreu) o “15 anys pintant amistats” (exposició
del grup de les dones del grup de pintura de l’Associació veïnal Sant Andreu Sud, que
es reuneixen cada dimecres per pintar i passar una bona estona). Però també n’hi ha
de professionals com són la del “Hedonisme” d’Ismaelote, “L’Art i la Vida” de Neus
Higuera i “Europa 2016” d’Eudald Serrasolsas (veí del barri de 91 any que té part de la
seva obra gràfica dipositada als arxius de la Biblioteca de Catalunya, l'Enciclopèdia
Catalana i al Museu de Disseny de Barcelona).
D’exposicions de fotografia s’han fet dues. Al febrer es va programar “Aquí comença
tot”, la primera exposició del grup de fotografia del casal (SAF) i al desembre “Síntesi”,
una col·lecció on Jaume Jové sap trobar l’art abstracte de la natura jugant amb el seu
enquadrament.
També es va organitzar una exposició amb el grup de costura, on van ensenyar les
seves obres i va tenir un gran èxit entre les persones que la van visitar, especialment un
sobrellit de passwork, la fibrolité i la reutilització dels texans transformats en motxilles.
Una altra exposició que va sorprendre molt va ser la del Aníbal Calvo, el pare d’una dona
assídua al casal que fa maquetes de fusta de maquinària agrícola o monuments com la
Torre Eiffel o el Camp Nou, tot sense planell ni ajuda de subjeccions externes de cap
tipus però, en canvi, d’un gran detall i meticulositat (tant l’enllumenat, com la tapisseria
i escultures dels sants de l’església ho fa ell). Aquesta exposició va tenir tant ressò al
barri que més de 600 persones la van visitar i fins i tot la betevé van fer una entrevista
a l’Aníbal.

Participants de l’exposició
del SAF

Inauguració de l’exposició de
costura

34

Memòria Casal de Barri Can Portabella 2017

Detall de l’exposició de
maquetes

Manel i Angels Jurado

Inauguració de l’Eudald.

Pintors de Sant Andreu

7.1 Servei d'exposicions

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº d'exposicions (producció pròpia)

2

0

1

0

3

Nº d'exposicions (producció externa)

2

3

1

3

9

Nº de dies

60

56

53

54

223

Nº de hores oberta

600

560

488

540

2.188

Nº visitants (producció pròpia)

498

0

0

0

498

Nº visitants (producció externa)

308

911

234

323

1.776

Nº activitats en torna les exposicions

1

0

0

0

1

Nº participants activitat

5

0

0

0

5

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 com a comiat 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. Entre els dos, han reunit a 46
persones amants d’aquest gènere literari.
També s’ha fet una programació musical força extensa, ja que a banda del Cicle “La
Guitarra de Concert” que es va iniciar l’any passat per la Festa Major, aquest any també
s’han inclòs concerts de petit format i un cor. El Cicle té com a principal objectiu oferir al
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públic un espai on gaudir de manera regular de concerts de guitarra clàssica d’alt nivell
donant cabuda a diversos ritmes i estils musicals. Durant el 2017 s’han ofert 9 concerts
que anaven des de les músiques impressionistes del francès Fix Nicolet, al flamenc del
Líban Paul Bosauder passant pel jazz dels grups del Taller de Músics, la diversitat
musical de Vounó, procedent del Conservatori Superior de Música del Liceu o
l’ensemble de l’Orquesta de Guitarres de Barcelona. El contacte amb aquests músics
es fa mitjançant el Juan Ramon Arceo, músic i pare habitual de l’espai familiar, qui ens
ajuda a l’hora d’establir la programació. Han assistit un 467 persones.
Pel que fa als concerts de petit format fora del cicle de guitarra, cal fer una especial
esmena al quartet de corda Armonia (un dels integrants és usuari habitual de l’espai
infantil), al grup de Gospel de l’escola de música del barri “Bcn-Fusió” on canta una
usuària del centre, i al recital adaptat, on l’arpista Iris Mañá (veïna del barri) i la soprano
Anna Farrés van interpretar obres d’Enric Morera amb textos d’Igansi Iglésias per
commemorar el 90è aniversari de la mort del “poeta del poble” i presentar la projecció
del curtmetratge “Cendres d’Amor” basat a l’obra homònima de l’artista, i que van fer els
membres del projecte comunitari “Can Portabella En Acció”. Va ser un acte molt bonic,
amb una gran afluència de públic (65 persones) i tothom ens va felicitat per la
professionalitat del curt. A més a més, el concert d’arpa va ser molt emotiu, on les dues
noies van interpretar peces de caràcter molt actual i amb una representació molt propera
i amena. Molta gent ens va manifestar la sorpresa de les grans dimensions de l’arpa i la
seva musicalitat. És més, molts ens van proposar fer més concerts amb aquest
instrument (demanda que recollim i esperem donar resposta en el cicle de concerts del
2018).
La tercera tipologia d’espectacles és la teatral. Aquest any s’han programat dues obres
de teatre a càrrec de les companyies que assagen al casal i un d’infantil que es va fer
en període nadalenc. Fent un còmput total de 105 persones que van gaudir de les arts
escèniques.
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Fix Nicolet

Taller de músics

Quartet Armonia

Cendres d’amor

Iris Mañá i Ana Ferrer

Cia Les 7 tocades

Cia La Tribu
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8.1.a Actuacions musicals i concerts Producció propia

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

Nº espectacles (producció pròpia)

0

0

0

0

0

Nº funcions

4

3

2

3

12

Nº assistents

TOTALS

235

188

65

3

491

Funcions Gratuïtes

4

3

2

0

9

Funcions Pagament

0

0

0

0

0

Nº activitats en torn a les actuacions

0

1

0

0

1

Nº participants activitat

0

0

0

0

0

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº espectacles (producció pròpia)

0

0

0

0

0

Nº funcions

3

3

0

1

7

253

253

0

75

581

Funcions Gratuïtes

3

3

0

1

7

Funcions Pagament

0

0

0

0

0

Nº activitats en torna les actuacions

0

0

0

0

0

Nº participants activitat

0

0

0

0

0

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

24

0

22

46

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

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº activitats

0

0

0

0

0

Nº funcions

0

1

0

1

2

Nº assistents

0

26

0

36

62

Funcions Gratuïtes

0

1

0

1

2

Funcions Pagament

0

0

0

0

0

Nº activitats en torna les actuacions

0

0

0

0

0

Nº participants activitat

0

0

0

0

0

8.2.a Actuacions escènics (inclou recitals poètics) Producció
propia

Nº assistents

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

8.4 Espectacles, actuacions o cicles socioculturals infantils

8.5a Altres activitats Nous formats producció pròpia

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

85

85

Funcions Gratuïtes

0

0

0

1

1

Funcions Pagament

0

0

0

0

0

Nº activitats en torna les actuacions

0

0

0

7

7

Nº participants activitat

0

0

0

11

11

Indicadors del servei d’espectacles, actuacions i cicles socioculturals
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 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 TupperWare va fer una xerrada de com congelar i conservar els aliments de
manera correcte, i el centre de fisioteràpia Fissa va fer un taller d’una sessió d’higiene
postural. Tots dos comerços estan adscrit a l’Associació de Comerciants d’11 de
setembre, amb la que Can Portabella manté un contacte fluid per a fer col·laboracions.
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. Com és el cas de la taula i les cadires de fusta de l’espai de trobada
familiar i la majoria de jocs que hi ha.
Fruit d’aquesta relació es va participar a la Fira de comerç al carrer que es va celebrar
el 27 de maig. On botiguers i entitats del barri, entre elles l’Associació veïnal Sant Andreu
Sud, van instal·lar carpes al passeig Onze de Setembre a fi de donar-se a conèixer. En
el nostre cas, es va guarnir la carpa amb una cortina de fotografies d’activitats que es
realitzen al centre i un roll-up del projecte comunitari del Banc del temps.

Atenció a la ciutadania

Associació veïnal Sant
Andreu Sud

 Projecte Escoles
Tal i com s’ha comentat anteriorment, a partir de la xerrada sobre el bullying va sorgir la
iniciativa de desenvolupar un projecte per tractar aquest i altres temes d’especial
sensibilització amb infants pre-adolescents i les seves famílies. És un projecte de
col·laboració amb les Escoles del territori de Sant Andreu per poder incloure dins del
programa lectiu dues activitats amb l’alumnat de cicle superior alhora que es proposa
un taller d’acompanyament a les famílies d’aquest alumnes. La raó d’això és que
entenem que l’educació de la ciutadania no està limitada a l’educació formal, sinó que
l’educació no formal té un gran impacte i cal tenir-la present. A més a més, l’educació i
39

Memòria Casal de Barri Can Portabella 2017
la convivència no només és cosa dels infants i adolescents, sinó també depèn de les
seves famílies, els seus aprenentatges previs i endoculturals.
Concretament, aquest any ens hem posat en contacte amb les escoles a les que
pertanyien la majoria les persones que van assistir a la xerrada del Bullying (Escola Laia
i Escola Turó Blau) i durant el 2018 es portaran a terme les accions. Durant el mes de
febrer els infants realitzaran un taller per poder treballar l’assetjament i ciberassetjament
mitjançant tècniques de teatre de l’oprimit i 16 famílies (8 de cada escola) podran assistir
a 4 sessions amb dues professionals de l’àmbit socioeducatiu (treballadora social i
pedagoga) per poder compartir experiències, resoldre dubtes i ampliar coneixements
sobre l’etapa que estan vivint amb els seus fills i filles.
D’altra banda, cap a final de curs l’alumnat que hagi participat en el projecte assistirà a
un teatre fòrum on la protagonista viu una situació d’opressió que no sap com afrontar i
acaba en un moment de conflicte. En aquest moment els espectadors passen a tenir la
paraula i poden modificar escenes de l’obra o proposar possibles solucions als
problemes que es presenten. D’aquesta manera es podrà comprovar si els esforços
realitzats durant el curs vers els valors i la tolerància cap als altres han sigut satisfactoris.

 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 va acollir a la Laura Pérez, una alumna 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. Les pràctiques
es van realitzar durant els mesos de juny, juliol i setembre, i degut al gran aprenentatge
i disposició de la noia, es va decidir fer-li contracte per treballar al casal durant el mes
d’agost i així poder-ho obrir al barri. La relació amb la Laura ha sigut tan satisfactòria
que un cop finalitzada la seva estada de pràctiques ha continuat col·laborant amb el
centre i va realitzar el mural per el dia internacional contra la violència de gènere.
Amb la Llotja es va col·laborar amb un alumne de disseny gràfic publicitari, qui va
realitzar el manual d’identitat gràfica del casal, i dissenyar el logo del casal, tampó, rollup del projecte comunitari del banc del temps i cartell de l’exposició de SAF, entre
d’altres tasques. Realment es va establir una relació molt estreta i degut a la seva
professionalitat després se li ha encarregat les targetes de presentació i se l’ha
recomanat per treballar amb Juan Ramón Arceo per fer el disseny dels cartells de la
programació d’altres cicles musicals. D’altra banda, també va treballar amb contracte de
pràctiques una il·lustradora que va fer diverses propostes sobre dibuixos relacionats
amb els projectes comunitaris, i de totes les propostes finalment es va consensuar el
disseny de “Can Portallibres”.
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Targeta de presentació

Dibuix de Can Portallibres

 Servei de visites guiades
S’han realitzat diverses visites guiades, no només a persones de l’entorn que volien
conèixer els serveis del centre i veure les seves instal·lacions, 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). Cal fer una especial esmena a la
sessió que es va realitzar al mes de maig amb l’Institut Escola Joan Salvat Papaseit de
Santa Coloma de Gramanet aprofitant que estaven treballant a l’aula les energies
renovables i que la seva professora era la Virginia Rodríguez, una de les integrants del
projecte comunitari de l’Hortet, i a la visita de segon d’Animació Sociocultural del IES
Salvador Seguí, companys de classe de la Laura Pérez noia que estava fent pràctiques
al centre).

Classe IES Joan Salvat
Papaseit

Representació de la classe
IES Salvador Seguí

 Servei de recollida de taps solidaris
Es col·labora amb la recollida de taps solidaris per l’associació “Miradas que hablan” per
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 7 anys. És l’hospital Sant Joan de Déu la institució que s’encarrega de la
línia de recerca d’aquesta malaltia.
Aquesta actuació, que va començar a l’octubre del 2016, ha tingut molt bona acollida
entre les persones habituals del centre i moltes d’elles ens fan arribar els seus taps
periòdicament i ens feliciten per la iniciativa.
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 Servei de recollida de medicaments solidaris
La Gemma Puertas, filla d’una usuària habitual del casal, ens va explicar que aquesta
tardor marxava a Perú com a voluntària per brindar atenció mèdica a persones amb
escassos recursos econòmics. Ho feia amb l’Associació internacional de sanitaris a
Espanya (AISE) i ens demanava si es podia fer una crida a la ciutadania per a que
portessin medicament. Ens va portar informació que avalava aquest compromís de
col·laboració voluntària, les tasques de l’AISE i el llistat de medicaments sol·licitats
per l’associació. Amb tota aquesta documentació es va decidir recolzar la iniciativa i
fer una crida mitjançant xarxes socials, mailing i cartells al centre. Finalment, es van
aconseguir omplir 3 caixes en medicaments de tota mena (antibiòtics, sèrum,
agulles, venes, etc.). La Gemma està molt agraïda a la solidaritat mostrada i s’ha
acordat que al tornar del viatge farà una xerrada per explicar la seva experiència.

Atenció a usuaris

Hospital de campanya

Formació a les escoles

Formació a les famílies

 Servei d’obertura a l’agost
Tot i que al conveni signat amb l’Ajuntament es va preveure que durant el mes d’agost
estaria tancat el centre, aquest any l’Ajuntament va demanar obrir-ho per garantir un
espai amb aire condicionat al barri. Concretament, era un servei pensat per a les famílies
amb infants petits (que podien venir a l’Espai de trobada familiar) i per a les persones
adultes (que podien venir a llegir al diari a la sala d’actes). Ens va sorprendre que des
de l’Ajuntament sens demanés que no obríssim cap altre sala com a cessió d’espais
però ho va justificar dient que el servei de neteja es pagava per metres quadrats i només
cobria planta baixa, lavabos i sala de jocs infantil.
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L’horari d’obertura era de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a 20h. I durant aquest
període només dues persones van venir un dia a llegir el diari, en canvi, 236 infants van
fer ús de la sala de jocs. Com les persones que venien havien d’omplir la graella de
l’espai (tal i com es fa durant tot l’any dins del marc del projecte comunitari) s’ha pogut
establir que la major part de les visites es realitzaven al matí i un promig de 1,16 hores
per estada. Val a dir que molta gent ens ha comentat que com moltes de les persones
que venien a l’agost no eren habituals de l’espai no tenien tanta cura del material com
la resta de famílies que venen durant la resta de l’any.

Distribució horària ocupació Espai Trobada Familiar. Agost

 Servei d’entrega d’ampolles per gossos
Al mes d’agost l’Ajuntament va iniciar una campanya per la tinença responsable de
gossos, amb l’objectiu de que les persones que conviuen i tenen cura de gossos
col·laborin ruixant aigua sobre els orins que els animals fan a la via pública i així facilitar
la dissolució de l’orina i poder gaudir d’una ciutat més neta i agradable. Les persones
propietàries dels gossos podien passar pel casal per endur-se’n unes ampolles de
plàstic plegables amb mosquetó, de manera que ocupa molt poc espai i, al poder-se
penjar d’on es vulgui, és fàcil de portar quan se surt a passejar amb el gos.
Des de l’Ajuntament es va rebre l’ordre de que només es podia lliurar l’ampolla a
aquelles persones que vinguessin amb la carta o fulletó que s’havia enviat per correu
postal als amos dels gossos censats a la ciutat i que sortissin a la llista en paper que
ens havia facilitat al centre prèviament. Malauradament, a la carta no indicava a quin
centre havien de recollir l’ampolla ni que havien de portar cap mena de documentació,
així que molts cops ens vam trobar que venia gent del barri de la Sagrera que no sortia
al nostre llistat, o que no portaven cap paper. En aquests casos es demanava que
portessin una fotocòpia del cens del gos per verificar que l’animal estava censat i
s’afegia a la llista de manera manual (es van afegir 110 gossos), que havíem d’enviar
setmanalment al departament de Suport a Prevenció de la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori.
D’altra banda, fa resultar molt dificultós trobar a les persones al llistat, ja que al no estar
en suport digital no es podia fer una recerca automàtica entre les 1.300 entrades que
tenia el document. Els principal motiu va ser que estaven endreçades per ordre alfabètic
dels domicilis (tot i que a vegades hi havia algun carrer que no complia aquesta directriu)
i molts cops un mateix carrer estava escrit de formes diferents, segons el criteri de la
persona que va introduir les dades. Els criteris detectats van ser:
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es barreja nom i número (p.e: 11 de Setembre i Onze de Setembre)
idioma (p.e: Padre Manyanet i Pare Manyanet)
preposició "de" (p.e: De l'onze de Setembre)
espai abans del nom del carrer (p.e: " Neopàtria")

Durant el mes d’agost només van passar 300 persones a recollir l’ampolla, per aquesta
raó es van fer difusió de la campanya mitjançant xarxes socials i participant en la noticia
que va publicar la cadena de televisió betevé per animar a la gent a venir a buscar les
ampolles. Finalment es va decidir ampliar el període de la campanya fins al 15 de
novembre i es van repartir 496 ampolles, de les 1.300 previstes. A data d’avui, encara
tenim al magatzem les capses del material sobrant perquè ningú les ha vingut a buscar
tot i que s’han enviat diversos mails sol·licitant-ho.
Com es pot comprovar, un servei que en un principi era àgil (repartir ampolles) i curt
(només 2 mesos) es va convertir en una tasca meticulosa i llarga (gairebé 4 mesos). Per
aquesta raó ens ha sorprès que el passat 14 de desembre es publiqués una notícia al
web de l’Ajunament on s’informava que es regalaven les ampolles als principals parcs
de Sant Andreu on va la gent a jugar amb les seves mascotes.

Campanya gossos

Llistat gossos

 Servei de centraleta de neteja
Al darrer trimestre d’enguany, l’Ajuntament va canviar d’empresa de neteja i a partir
d’aquest moment la noia que realitza aquest servei ha de fitxar el moment d’entrada i de
sortida via telefònica. Ha de trucar a una centraleta des del telèfon fixe del casal per
demostrar que ja ha començat el servei. Al moment d’entrada ho pot fer sense
problemes, ja que el centre està tancat, però al moment de marxar a vegades es trobem
que nosaltres estem atenent a alguna persona o que tenim la línia ocupada perquè ens
ha trucat algú fent una consulta o simplement necessitem fer trucades de gestió
important. És veritat que aquestes situacions són puntuals i de curta durada, però volem
posar de manifest que són situacions incòmodes i que seria interessant que l’Ajuntament
pogués afegir una nova línia telefònica, ja que el requeriment del fitxatge telefònic està
imposat per aquest òrgan, ja que cada cop tenim major activitat al centre i és probable
que aquests solapaments cada cop siguin més freqüents.
D’altre banda, aprofitem per explicar que durant els darrers mesos ha resultat una mica
difícil garantir la neteja de les sales a primera hora del matí. Això s’ha produït
principalment per dos motius. El primer és que actualment ja comencem a tenir un volum
significatiu d’activitats matinals i que no comencen sempre a la mateixa hora ni al mateix
espais (els dilluns a les 10h es fan servir 4 sales, els dimarts i dimecres 2 sales entre les
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9 i les 10h, 3 sales els dijous a partir de les 9:30h i els divendres la sala d’actes a les
9h). I el segon motiu és que degut a la modificació d’horaris que ha patit la noia de la
neteja (ara comença el servei a les 8h mentre que abans ho feia a les 5h) fa que ara
sigui impossible fer les parts comuns (vestíbul i lavabos) i les sales abans d’obrir al
públic. Per tot això, considerem que seria convenient que el servei de neteja comencés
un parell d’hores abans i així poder oferir una bona imatge del centre.

 Servei de millores de l’equipament
Durant el mes d’agost es va decorar la porta d’accés a l’espai infantil per ajudar a donarli visibilitat i fer més agradable l’espai. El disseny va ser una proposta de la noia que va
estar en pràctiques i que es va oferir a dissenyar-ho i pintar-ho ella mateixa. Una
actuació rebuda amb gran estima per les persones usuàries de l’espai, ja que s’han
inclòs personatges infantils actuals que reconeixen perfectament els més petits, com és
el cas del Doraimon, però també d’altres que piquen l’ullet als adults, com són el Goku.
Tot envoltat de referències mitològiques que conviden a entrar a un espai màgic i de
fantasia on els infants puguin desenvolupar la seva creativitat.
Aquest any, també s’ha incorporat una cafetera Nespresso a la sala de descans on es
troben els sofàs, ja que diverses persones habituals del casal ens ho havien demanat.
A principis d’any es va contemplar la possibilitat d’instal·lar una màquina expenedora
però no vam trobar un espai on posar-la perquè al vestíbul totes les parets tenen portes,
els replans de les escales no tenen presa de llum i els passadissos són massa estrets.
Així que finalment es va descartar aquesta opció. Posteriorment, a l’estiu una noia que
venia cada dia a l’espai de trobada familiar, ens va regalar una Nespresso que tenia a
casa i que no feia servir. Això sí, cadascú porta la càpsula de casa seva i el casal posa
el sucre, els gots i les culleres. Hi ha persones dels projectes comunitaris de pintura i
entrellengües que ja tenen el costum de fer una pausa a meitat de la sessió per fer un
cafetó, i mares que venen a l’espai familiar o que fan ús d’una cessió d’espais que fan
un petit esmorzar.
De totes maneres, aquest any s’ha demanat diverses millores a l’Ajuntament que encara
no estan solucionades.






Hi ha filtracions d’aigua als vestuaris de la planta baixa que generen humitats.
La brigada ho va mirar i ens van explicar que era un problema de capil·laritat.
Així que caldria posar una capa de pintura que aïlles una mica i fer un
manteniment periòdic de la situació. Però ni ho han pintat ni s’està fent un
seguiment.
Encara queda pendent arreglar la maneta de la porta d’entrada, que ha cedit i no
fa tot el recorregut. Ho van mirar els operaris de la brigada quan van venir a
afegir un llistó de fusta per treure la separació que hi havia al pany (que a l’estiu
impedia tancar fins que no es donava la segona volta) i van dir que ho derivarien
al manyà però no em tornat a tenir notícies.
Cal canviar un focus del vestíbul de l’entrada, que tot i ser de leds ja no funciona.
Els de la brigada de manteniment ens van dir que ho havien mirat i que al ser un
aparell poc habitual estaven pendents de que els arribés, però ja han passat 2
mesos i encara no sabem res del tema. Una cosa similar passa a la pica del
lavabo de la primera planta, que van venir els de la brigada ja fa 1 mes i ens van
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dir que calia reforçar la paret de pladur per poder collar la pica, i que ells ho
comunicaven a l’encarregat, però encara no han tornat. Aquesta problemàtica
de la pica ens han avisat que tard o d’hora ens passarà a tots els lavabos.
Al centre a vegades tenim problemes amb internet, sobretot a l’hora de penjar
arxius a les xarxes socials o quan es fan activitats on coincideix molta gent a
l’hora. Membres de l’IMI (institut municipal d'informàtica de barcelona) van venir
a revisar les instal·lacions i, a priori, sembla que la instal·lació de wifi és correcte
però s’està pagant per 4 routers i es veu que no cal tenir-ne tants perquè en el
moment de fer la obra de rehabilitació del casal es va aprofitar per a “tirar” la fibra
del mateix IMI (per això dins de l’innventari hi ha un router de propietat de
l’Ajuntament) que ja està connectat per fibra a través de la xarxa MPLS
Municipal, tot i que no està donat d’alta en aquest servei i per això no ens arriben
les prestacions. Aquesta és una sol·licitud que ha de fer directament el Districte.
Durant aquest any ens hem quedat sense llum tres cops. És un tall general, que
afecta a tot el casal. Al mes de juliol vam detectar que saltava el diferencial de
l’armari del carrer però al desembre no vam detectar l’anomalia. Va ser el dia de
Sant Esteve i ho vam saber perquè van trucar els de la central de l’alarma perquè
no detectaven corrent, en canvi, la companyia elèctrica ens va dir que ells no
veien cap error. Tant personal de l’equip de treball com de l’entitat gestora van
accedir al casal i van comprovar que no hi havia llum però que tots els
diferencials estaven correctament posicionats (tant dels quadres de llum de
l’interior de l’edifici com de l’exterior). Finalment, quan al dia següent va arribar
el servei de neteja es va trobar que sí que hi havia llum i les portes talla-incendis
s’havien tancat. Fora d’això, tot estava normal. Potser seria convenient revisar
les connexions elèctriques de l’edifici.
Durant tot l’estiu han hagut incidències amb un grup d’adolescents que hi havia
a la plaça. Han llençat pals amb claus i llaunes de refrescos als balcons, han
pintat a les sales (un dia que se’ls van demanar una cessió d’espais), fumaven
a l’interior del centre i fins i tot van treure una navalla retràctil (de joguina) a un
dels treballadors. A més a més, un dia van reconèixer que van ser ells qui en
diverses ocasions s’han forçat les planxes de les persianes (hi ha denúncia al
mossos) i s’han donat cop a la façana metàl·lica. Per aquestes raons se’ls ha
prohibit l’entrada. L’Ajuntament està al cas d’aquest tema i s’ha treballat amb
educadors de carrer per millorar les relacions i poder acompanyar als joves a fer
un canvi d’actitud. Durant la tardor els joves van entrar alguna vegada al centre
i es van reunir amb l’Associació veïnal demanat un lloc on poder estar, tanmateix,
van deixar de reunir-se a la plaça i fa temps que no sabem res d’ells.
Malauradament, la persiana de la sala d’exposicions continua malmesa i estem
a l’espera de que l’Ajuntament demani que es treguin les llàmines, tal i com ens
va comunicar.
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Accés espai infantil. Procés

Accés espai infantil. Final.

Cafetera

El cafè a mig matí

Humitats

Pals amb claus

Porta d’accés

Finestra trencada
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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, aquest any ha calgut ampliar la plantilla amb una persona més per
garantir un bon servei. S’ha contractat a la Patricia Caruso-Cortese Garcia, que ja havia
treballat al casal al 2016, com a informadora (inicialment a 16 hores/setmana i a partir
del mes de setembre a 20 hores/setmana). Les principals raons han sigut que el casal
té una àmplia activitat, que requereix atendre les necessitats que van sorgint durant les
sessions, tant per part dels usuaris com dels professionals que les desenvolupen. A més
a més, els diversos projectes comunitaris es van consolidant i acullen a un gran volum
de persones que requereixen una bona atenció, individual i personalitzada per tal de
consolidar el sentiment de pertinença i atendre a les diverses casuístiques de cada grup.
D’altra banda, com cada cop som més coneguts al barri, hi ha un gran volum de
persones que s’apropen per conèixer els serveis que oferim.
Les tasques a desenvolupar cadascuna d’aquestes persones 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 de la jornada laboral disponible.
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
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a quin concepte correspon cada despesa 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 ho han demanat.
El responsable de dinamització/informació desenvolupa funcions vinculades a
l’operativa i les tasques administratives dels serveis que s’ofereixen al casal. A banda
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 la persona que contractada a temps parcial 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.
Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest any també es va obrir a l’agost. Com era un
període de temps que no estava contemplat inicialment va ser necessari contractar a
nou personal per cobrir aquest servei. Al tractar-se d’una situació molts peculiar (poca
durada del contracte i deixar accés a material sensible, com és la base de dades de les
persones usuàries del centre) es va decidir que l’equip del mes d’agost estigués
constituït per persones conegudes per l’entitat gestora i que poguessin gaudir de plena
confiança. Per aquesta raó es va demanar a la Laura Pérez (noia que havia estat de
pràctiques durant els mesos de juny i juliol, i continuava al setembre) i a la Isabel
Narbona (tallerista infantil del casal) si es volien fer càrrec del servei. Tal i com estava
previst, les dues van tenir molt bona acollida pels usuaris, ja que el seu caràcter alegre
i empàtic va facilitar la relació entre totes les parts implicades.
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Tasques
informatives

Operativa del casal

Tasques administratives

Representativitat i
interlocució

Gestió de
recursos humans

Gestió de l’equipament

Coordinació Dinamització Informació

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.

Catàleg de tasques de l’equip de treball

Personal mes d’agost

Personal resta de l’any
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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 perquè hem aconseguit arribar a molta gent de l’entorn (tenim fitxa de 1.363
persones i 282 seguidors a les xarxes socials), sinó també perquè s’han duplicat el
nombre de tallers i projectes comunitaris (123 i 14, respectivament) i s’ha ampliat
substancialment l’oferta d’espectacles d’enguany, passant dels 5 del 2016 als 24 del
2017 (tots ells gratuïts). Però sobretot, el que considerem que té més valor per al casal,
és el fet de que hi ha persones que ja mostren una fidelitat al centre i venen a un ampli
ventall d’activitats com poden ser xerrades, tallers, concerts i projectes comunitaris, i el
que és encara millor, que s’ha assolit un vincle emocional i de confiança que els fa
partícips a l’hora d’interactuar de manera directe al presentar propostes o executar
alguna de les activitats programades. Fins i tot, n’hi ha que ens expliquen situacions
familiars molt íntimes, ja que han trobat en el personal del casal unes persones que els
escolten i respecten la seva situació. Prova d’això són les mostres d’agraïment que ens
han fet arribar moltes de les persones que venen al casal, no només, els bombons o
pastissos que ens donen els dies dels seus aniversaris, o els regals que ens fan quan
venen de vacances o arriba el Nadal, sinó també les abraçades i les mirades còmplices
que ens creuem al vestíbul o en mig de converses als passadissos. A mode d’exemple,
recollirem un parell d’anècdotes molt boniques que ens han passat aquest any. Un dia,
una dóna que fa dos tallers i forma part dels projectes comunitaris de costura i lectura
ens va explicar amb llàgrimes als ulls que li havien diagnosticat un glaucoma i que el
doctor l’havia dit que en breu es quedaria cega. Al cap d’unes setmanes, ens va
sorprendre que vingués fora del seu horari habitual, i resulta que venia d’una visita a un
oftalmòleg especialista en aquests casos que l’havia dit que si continuava amb el
tractament que li havien donat no es quedaria cega, que havia sigut una falta de tacte a
l’hora d’exposar el diagnòstic per part del professional, però que el tractament era el
correcte. Estava tan contenta i agraïda al suport que li vam donar durant tot aquest
procés que va venir al casal a donar-nos la bona notícia abans d’anar a casa a explicarli al seu home. Un altre exemple, és el d’una persona de l’Hortet que ens explicava que
el venir al casal li va ajudar a superar el càncer que patia, que li ajudava a no pensar en
la malaltia i a tenir il·lusió en el moment de les collites. Actualment, continua vinculat al
projecte i continua sent molt actiu.
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).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 grups de mares que un cop finalitzat el taller
queden per venir juntes a l’espai de trobada familiar. Cal fer una especial menció, al ball
en línia, ja que el perfil de les persones que venen són dones grans i aquest taller a
banda de passar-ho bé, els ajuda a treballar la memòria (ja que han de recordar els
passos del ball) i, sobretot, els ajuda a tenir una vida social més activa. Per aquesta raó,
el fem 3 cops a la setmana: dos al matí i un a la tarda (un del matí el fa una voluntària)
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però no hi ha intenció d’ampliar-ne més, ja que es considera molt important intentar
diversificar l’oferta.
Durant el 2017 s’ha aconseguit donar resposta a les recomanacions establertes a la
memòria del 2016. Per una banda, s’ha creat una pàgina web pròpia i s’ha optimitzat les
hores de comunicació, ja que s’han adquirit coneixements en relació a la maquetació de
la cartellera i dels fulletons d’activitats que permeten treballar d’una manera més eficient.
A més a més, s’ha rebut assessorament en relació a aspectes legals (d’assegurances,
contractació i IVA dels tallers) mitjançant la xarxa d’equipaments de proximitat de
l’Ajuntament, i s’han agafat fluïdesa a l’hora de mantenir actualitzats els arxius de
seguiment i planificació d’activitats (indicadors, inscripcions, pressuposts...).
Tanmateix, de cara al 2018, es preveu continuar treballant en els projectes comunitaris,
especialment en el del Banc del Temps i el de Manualitats, ja que encara ha quedat
pendent consolidar-los i mirar si és factible crear-ne un sobre la memòria històrica de
Can Portabella, ja que no hi ha temps per dedicar-li l’atenció i el seguiment que mereix
un projecte d’aquesta envergadura.
Arribat a aquest punt, es vol posar de manifest la qualitat de la feina que s’ha fet durant
aquest any i la gran quantitat d’activitats que s’han portat a terme, tenint en compte el
personal que hi treballa. Resulta molt difícil poder dedicar un temps de manera exclusiva
a les tasques d’actualització de documents degut a que és habitual que la 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 afegida de que si un 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.

Mostres d’agraïments de persones usuàries del centre
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5 Annexes
5.1

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

HORES

Gener
2017

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre
Octubre
Novembre Desembre
TOTAL h
116,0
158,5
142,5
109,5
2070,0

167,5

165,0

301,5

293,5

325,0

183,5

107,5

36,5

42,0

47,5

35,0

42,0

31,5

3,0

37,5

40,5

39,5

33,0

AV-reunions

7,5

2,0

2,0

2,5

1,5

2,5

3,0

2,5

2,5

0,0

2,5

Tertúlia cervantes

8,0

8,0

8,0

6,0

8,0

6,0

6,0

10,0

8,0

6,0

AV-tallers

Les 7 tocades

8,0

10,0

8,0

14,0

10,0

8,0

4,0

6,0

6,0

8,0

10,0

6,0

8,0

10,0

10,0

10,0

12,0

12,0

0,0

APPCAT

12,0

6,0

18,0

33,0

18,0

18,0

15,0

12,0

15,0

21,0

15,0

6,0

Assoc. comerciants 11 set

51,0

36,0

126,5

99,0

110,0

27,0

15,0

0,0

2,0

ACCEM

2,0

2,0

2,0

2,0

12,5

6,0

8,0

Armonia Quartet

5,0

5,0

4,0

15,0

2,0

31,0

7,0

22,5

42,0

42,0

6,0

2,0

2,0

4,0

3,0

2,5

2,5

1,0

Teatre Patricia

janet
Reunió Veins Virgili 22

4,0

Pal·las Atenea

3,5

Vladimir

3,0

Reunió Veins

2,0

Montse Bou

4,5

AMPA Turó NEE

1,5

8,0

2,0

3,5

4,0

10,5

Francisco

3,5

7,5

Handbol

2,0

reunió veïns

2,0

Cristina Foix

2,0

0,0

Elena Gallinat

2,0

1,0

Maria Argentí

2,5

TAULA CULTURA

4,0

Reunió Veïns Virgili

2,0

Núria Poblet

2,0

Bunyesc

5,0

Estudiants arquitectura

1,0

4,0

2,0

1,0

4,0

4,0
2,0

2,0

2,0

13,0

3,0

1,0

Noemí

1,5

Amics de la gent gran

2,0

Comunitat xinesa Wey

40,0

17,0

Roser

54,0

8,0

Grup de swing

2,0

Javier Cañas

2,0

Carles

2,0

15,0

5,5

parella casa fusta

3,0

AECC

1,5

KIDS'&'US

3,5

8,0

17,0

9,0

18,0

6,0

5,0

3,5

4,0

2,5

1,5

2,0

1,5

4,0

24,0

4,0

45,0

Passivhaus

2,0

Leticia Cancelo

1,0

Oriol Mercader

1,5

Petit gamer

3,0

Rosa (espardenyes)

4,5

XICOI

4,0

AMPA Laia

2,0

30 pasos
Rosa i Ángeles
Maria Cera
Paula Lermua

10,0
2,0

Ingesan - neteja

3,0

Serv. Soci. St. Andreu

8,0

Veïns afectats metro

1,0

Teatre Marta Genís
Gemma Pérez

5,0

4,0

3,0

24,0

8,0

4,0

Pol Orrrit

6,0

Kangeroo Bollywood

USUARIS

2,0

TOTAL Pax Gener
2017
6917

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre Octubre
Novembre Desembre
154
527
645
526
393

646

640

761

473

1563

589

2298

240

234

304

208

242

178

AV-reunions

134

33

6

16

12

10

12

Tertúlia cervantes

259

21

28

35

21

28

35

Les 7 tocades

410

30

40

50

40

40

70

Teatre Patricia

310

21

28

35

21

28

35

APPCAT

417

28

42

77

42

42

35

Assoc. comerciants 11 set

160

17

12

23

18

20

63

6

45

12

15

9

11

24

42

6

6

20

6

22

2

1

AV-tallers

ACCEM

94

10

6

Armonia Quartet

12

8

4

janet

146

26

Reunió Veins Virgili 22

325

160

68

20

Pal·las Atenea
Vladimir

4

4

Reunió Veins

35

35

Montse Bou

55

6

5

5

6

23
138

24

15

Francisco

25

8

13

Handbol

85

15

reunió veïns

20

20

Cristina Foix

6

6

AMPA Turó NEE

Elena Gallinat
Maria Argentí

47

2

20

20

Reunió Veïns Virgili

60

60

Núria Poblet

20

10

Bunyesc

30

30

Estudiants arquitectura

30

30

25

222

210

15

0

12

35

28

28

0

50

40

20

30

51

35

28

28

0

2

32

71

32

14

5

0

2

5

5

2

20

25

30

6

10

2

2

20

20

Comunitat xinesa Wey

319

0

70

Roser

42

40

2

Grup de swing

24

24

2

2

15

2

Carles

232

12

15

10

Amics de la gent gran

Javier Cañas

228
6

2

1

2

TAULA CULTURA

Noemí

2

3

50

1

parella casa fusta

3

3

AECC

8

8

KIDS'&'US

960

960

Passivhaus

10

10

Leticia Cancelo

10

10

Oriol Mercader

1

1

Petit gamer

0

Rosa (espardenyes)

0

3

70

30

79

20

2

2

1

1

36

XICOI

40

40

AMPA Laia

15

15

30 pasos

50

Rosa i Ángeles

388,0
28,5
74,0
82,0
92,0
183,0
466,5
34,5
14,0
163,5
17,5
15,0
3,0
2,0
27,5
1,5
19,0
8,0
2,0
2,0
19,0
2,5
4,0
2,0
3,0
5,0
1,0
1,5
2,0
122,0
62,0
2,0
2,0
34,0
3,0
1,5
45,0
2,0
1,0
1,5
3,0
4,5
4,0
2,0
10,0
2,0
5,0
32,0
3,0
17,0
1,0
27,0
12,0
6,0
2,0

50

2

2

Maria Cera

96

12

48

Paula Lermua

26

4

18

4

Ingesan - neteja

45

45

Serv. Soci. St. Andreu

57

30

15

12

6

6

Veïns afectats metro
Teatre Marta Genís

27

3

24

Gemma Pérez

48

32

16

Pol Orrrit

4

4

Kangeroo Bollywood

8

8
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5.2

Setmana tipus
Tallers de l'Associació veinal
Tallers del casal (pagament)
Tallers del casal (voluntariat)
Projectes comunitaris
Cessió d'espais
Activitat extraordinària/xerrades

1Trimestre
Dll Dia 6

Exposició

Sala Actes2

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Dm Dia 7

Taller 4

9:00

Exposició

9:30

Pilates

10:00

10:00

10:30

Sala Actes2

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Gimnàstica
14,00
Estiraments

9:00

9:30

12:00

Terrassa

Taller 4

Dc Dia 8

11:00
11:30

10 pers

Tertúlia Cervantes

16:30

Ball en línia
De 18 a 19:15

18:00
18:30

Anglès
18:45 a 19:45

Música clàssica

20:00

20:00
20:30

Dj Dia 9

Exposició

Sala Actes2

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

9:30
10:00

Exposició

EntreLL-català

Dansa del ventre

19:00

BdT

EUDO-MACAVI

19:30

10,00

Swing

20:00
20:30

Sala Actes2

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Taller 4

9:30
10:00

Risoteràpia

10:30

Ball en línia Araceli
11:15 a 12:30

11:00

Teixint Portabella

18:00
18:30

Automassatge
19:15 a 20:45

9:00

10:30
11:30

Pintura
12,00

9,00

Anglès Inf.8-10a
anglès Inf.3-5a

17:30

L'hortet
Descoberta musical 4-6a

Ioga
19:45-20:45
14,00

Dv Dia 10

Taller 4

Gimnàstica
14,00
Hipopressives

9:00

Descoberta musical 1-3a
Anglès Adult

EntreLL-francès

19:00
19:30

20:30

11:45 a 12:45

APPCAT

17:00

Grup sortides
Menjar bé

17:30

16-18:45h

Taller 4

Estimulació musical 1-3A

ARTISTES
CATALANES
DEL DIBUIX
I LA PINTURA

17:00

EntreLL-italià

Qi-gog

19:00
19:30

Taller 3

Estimulació musical -1A

16:00

16:30

8,00
Anglès Inf.5-7a

17:30
18:00
18:30

Entitat 5

13:30

16:00

16:30
17:00

Entitat 4

12:00

ARTISTES
CATALANES
DEL DIBUIX
I LA PINTURA
Francès

Entitat 3

13:00

13:30

ARTISTES
CATALANES
DEL DIBUIX
I LA PINTURA
16:00

Entitat 2

Gym embarassades

12:30

13:00

13:30

Sala Actes2

Sh'bam

10:00
10:30

10:15-11:15
ACCEM

12:30

13:00

Exposició

9:00
9:30

11:00
11:30
12:00

12:30

Taller 3

ball bebè
10-10:45

10:30

Ball en línia
De 11 a 12:15

11:00
11:30

Gym Post-Part

11:00
11:30

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

Atenció plena

13:00

13:30

13:30

ARTISTES
CATALANES
DEL DIBUIX
I LA PINTURA

ARTISTES
CATALANES
DEL DIBUIX
I LA PINTURA

16:00

16:00

16:30

16:30

Memòria
6,00

17:00
17:30

17:00

Estimulació sensorial
2-4A

Meditació

18:00

Tècniques estudi

18:30

Cuina en joc

Cia Teatre

19:00

St. Andreu
Fotogràfic

19:30

Balls tropicals

20:00

Menjar bé

18:30

Pilates

19:00

17:30
18:00

19:30
20:00

20:30

20:30

4Trimestre
Dll Dia 20
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

Exposició

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Taller 4

Paula Lermua
Costura

30 pasos

2,00
Ball en línia

Pintura
10,00

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

Dj Dia 23

Sala Actes2
Pilates

L'ART I VIDA

Francès
8,00

SAF

Juga en anglès
5-7a
Qi-gog 19:1520:15h

Exposició

Maria Cera
Tertúlia Cervantes
Anglès adults
18:45-19:40h

BdT

Sala Actes2

Entitat 2

Entitat 3

tastets de música
clàssica

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

9:30

BdT

Paula Lermua

10:30

Ball en linia 11:15-12:30

13:00
13:30

Memòria

17:30

Experimentació sensorial

18:00

2-4A

18:30

20:30

10,00
PC+proj+pissara+
+armari+1taula+cadires

Taller 4

Terrassa

Grup sortides

iniciació
informatica

EntreLL-Francès

18:15 - 19:30
EntreLL-italià

Estimulació
musical -1
Estimulació
musical 1-3

2,00
Patronatge
Teixint

Parking cotxets

L'hortet

Anglès Adult
18:45 a 19:45h
PUNT MEDITACIÓ

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Dc Dia 22
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

Manualitats

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

Exposició

Sala Actes2

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Taller 4

Posa't en forma ballant
L'ART I VIDA

Estimulació
musical -1
Estimulació
musical 1-3 (12:20h)

Gym embarassades

APPCAT

Pintura
12,00

9,00

Ioga infantil

Dansa del ventre

EntreLL-català

EntreLL-anglès 1
17:15 - 18:15h
Grup Mares
Gemma Pérez

Teixint Portabella
Educació emocional
Les 7 tocades
4,00

Swing i lindy hop

Taller 4

14,00

16:00

TEATRE

16:30

PATRICIA

17:00

BOIXET

17:30

La cuina està

18:00

en joc 3-6

18:30
Pilates

19:30
20:00

Taller 3
Serv. Soci. St. Andreu

L'ART I VIDA
11:00-11:50h

13:00
13:30

10,00

Entitat 5

Gimnàstica

Gym bebè

12:00

Comunitat xinesa Wey

Sala Actes2

11:30
12:30

19:00

Exposició

11:00

12:00

17:00

Entitat 4

2,00

Ioga integral
19:45-20:45h

Dv Dia 24

12:30

16:30

Entitat 3
Paula Lermua

10:00
2,00

11:00

16:00

Entitat 2

APPCat

9:30

Hipopressives
L'ART I VIDA

Sala Actes2
Gimnàstica
14,00
Gimnàsia i estiraments
fins 11:15h
Balla amb el teu bebè
11:15 a 12h

Ball en línia

9:00

10:00

11:30

Exposició

L'ART I VIDA

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

Taller 4

9:00

10:30

Dm Dia 21
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

Balls tropicals

St. Andreu

TIPUS DE JOC

Fotogràfic

SEGONS EDAT

19:00
19:30
20:00
20:30
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5.3

Portades tipus dels fulletons d’activitats

Hivern 2017

5.4

Primavera 2017

Recull fotogràfic

A continuació es presenta un petit resum, a mode d’exemple, d’algunes de les activitats
que s’han produït al casal durant aquest any.
 Tallers

Experimentació sensorial

Posa’t en forma amb el teu
bebè
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Música, llums i colors

Manualitats infantils

Risoteràpia

Dansa del ventre

Ioga

Swing

 Projectes comunitaris

Prestatgeria primavera

Prestatgeria Novembre
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Part del grup SAF

Exposició SAF

Teixint. Taller espardenyes

Teixint. Inici de curs
2017/2018

Detall grup de Pintura

Compartint grup de Pintura

Jocs de l’Espai de trobada
familiar

Famílies a l’Espai de trobada
familiar

Hortet primavera

Hortet estiu
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Fabricació de compost

Detall collita estiu

Part del grup de l’Hortet

Treball de restauració de
jardineres

 Activitats extraordinàries

Activitat infantil de Sant Jordi

Contecontes de Sant Jordi
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Comerç al carrer. Can
Portabella

Comerç al carrer. Detall.

Tarda de swing. Concert

Tarda de swing. Ball

Grup de dansa del ventre

Exhibició dansa del ventre

Ball a la plaça. Ball en línia

Grup ball en línia
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Ball a la plaça. Ball amb
bebès

Ball a la plaça. Ball amb
bebès

Coneix l’hortet. Infants regant

Coneix l’horet. Infant.

Coneix l’hortet. General

Coneix l’hortet. Grup

Taller de plaques solars.
Setmana de l’energia

Elaboració plaques solars.
Setmana de l’energia
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Tarda de jocs de taula.
Familiar 1

Tarda de jocs de taula.
Familiar 2

Tarda de jocs de taula.

Tarda de jocs de taula. Detall

Renova la teva Joguina

Espectacle Familiar

 Espectacles

Ensemble de guitarra

Assistents Ensemble de
Guitarra
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Fix Nicolet

Josep Munar&Glòria Maurel

Nestor Vinaixa&Andoni
Narváez

Paul bosdauder

Classic Jazz

Eugenia Crispín i Joel Ríos

Quartet Armonia

Yuca Caliu
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Interacció Gospel-Públic

Cor Gospel Bcn-Fusió

Grup AMA. Banos

Grup AMA. Ball parelles

Màgia 1

Màgia 2

Explica’m un Nadal. Cançó

Explica’m un Nadal. Conte
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 Exposicions

Teixint exposició

Les Pilars.Mare&Filla

Inauguració Teixint

Detall inauguració

Exposició família Jurado

Artistes catalanes. Dia de la
dona

Inauguració SAF

Detall exposició SAF
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Josep Buils

Detall exposició Buils

Aníbal Calvo

Esglèsia del poble

Camp Nou

Detall Camp Nou

Casa de nines

Detall casa de nines
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Grup pintura Associació
veïnal Sant Andreu Sud

Detall exposició AVSant
Andreu Sud

Quadre Eudald Serrasolsas

Pintors de Sant Andreu

Síntesi, de Jaume Jové

Detall exposició Jaume Jové
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6 Webgrafia
El Casal
web
http://www.canportabella.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/ca/casal/casal-de-barri-can-portabella

Youtube
Canal: https://www.youtube.com/channel/UCAKA0YnEm4HuVJ-qK_n3jEQ

Facebook
Pàgina Facebook Can Portabella: https://www.facebook.com/canportabella/
Perfil Facebook Can Portabella:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011674076768

Projectes comunitaris
Can Portabella En Acció.
Cendres d’amor.
3/10/2017. Andreuenc.cat http://www.andreuenc.cat/cultura/2017/11/03/can-portabellapresenta-textos-dignasi-iglesias-en-nous-formats-artistics
Trobada gegantera: https://www.youtube.com/watch?v=KZchc1Yx2H0&t=212s

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

Banc del Temps
Talking Brains.
5/12/2017. Talking Brains. http://www.talkingbrains.net/ca
5/12/2017. CosmoCaixa.
talking-brains?tab=1

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/web/guest/-/expo-

Exposicions i cursos
24-05-2017.Betevé
http://beteve.cat/el-camp-nou-o-la-torre-eiffel-en-exposicio-de-maquetes/
30-11-2017.Betevé
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http://beteve.cat/el-casal-de-barri-can-portabella-aposta-per-tallers-de-ioga-infantilinclusiu/

Col·laboracions
http://www.asociacionaise.org/
http://www.duplicacionmecp2.es/
http://lasagreraesmou.org/
2017-10-23 http://www.appcat.cat/afectats-polio-sortim-interviu/

Altres
Campanya gossos
2017-08-03 . Facebook
https://www.facebook.com/canportabella/photos/a.240086279712548.1073741829.239
984219722754/618212591899913/?type=3&theater
2017-09-06. Ajuntament
http://continguts-lameva.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/no-thas-pogut-fer-amb-lateva-ampolla-aquz-texpliquem
2017-09-06. Betevé
http://beteve.cat/sant-andreu-reparteix-700-ampolles-daigua-per-als-orins-dels-gossos/
2017-12-14. Ajuntament
http://eldigital.barcelona.cat/continuem-lliurant-ampolles-per-a-les-mascotes-als-parcsdel-districte_590940.html
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