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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. Durant aquest any 2018 ha aconseguit
convertir-se en un equipament de referència per diverses persones del barri,
especialment d’aquelles residents a les proximitats de la rambla Onze de setembre.
La distribució dels diversos espais del centre es realitza al voltant d’un gran celobert que
aporta molta llum natural i amplitud a les 3 plantes (PB+2P), 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 diversos projectes comunitaris
però són especialment significatius els que disposen d’un espai propi, com és el cas de
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
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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
augmentar la participació i treball en xarxa, no només pel que fa a la interrelació entre
persones assídues al casal però en activitats diferents, sinó també entre entitats i
equipaments del territori. D’altra banda, també s’ha ampliat l’oferta d’activitats, tant pel
que fa als col·lectius als que van dirigides com a la diversitat dels seus continguts.

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, i per internet, tot i que residualment també es fa algun assessorament
per via telefònica.
L’atenció presencial és la més personalitzada i normalment respon a persones que
entren al casal buscant alguna cosa més concreta (ja sigui un equipament que no troben,
5

Memòria Casal de Barri Can Portabella 2017
una adreça o informació per fer una activitat específica). No obstant, degut al vincle
emocional que s’ha forjat durant aquests darrers anys entre diverses persones habituals
del centre i l’equip de treball, cada cop és més habitual que comparteixen amb nosaltres
neguits, inquietuds i situacions molt íntimes com poden ser temes de salut, feina o
relacions familiars (de parella, ascendència, descendència o dol d’un ésser estimat) que
requereixen d’un acompanyament més discret, profund i continuat.
Pel que fa a les xarxes socials, a banda de disposar de facebook aquest any s’ha obert
un compte d’Instagram amb l’objectiu d’arribar a un públic més jove.
Pel que fa al facebook, es disposa de perfil de facebook on es pengen notícies
relacionades amb el territori o que fan referència a 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 totes les publicacions tenen al casal com a
protagonista (fotografies, notícies, articles, etc), no només avisant del què i quan es
faran, sinó també un cop realitzades es publiquen fotografies per a que la gent pugui
veure en què consistia i com va anar. Diferenciant així el perfil (que és el contacte amb
el territori) de la pàgina (contenidor del casal). Val a dir que cada cop s’interactua més
a través d’aquesta eina, ja que anem penjant més material audiovisual per provocar les
seves reaccions, com és el vídeo-anunci de la sessió de microteatre (amb 494
visualitzacions) o les fotografies que es van programar per a que sortissin durant el mes
d’agost (amb 766 visualitzacions).
A la tardor es va obrir un compte d’Instagram. Aquesta xarxa ens permet fer més
publicacions que podem vincular o no amb el Facebook. D’aquesta manera arribem
també a un públic més jove i ens dóna la possibilitat d’interactuar de forma molt directe
amb els nostres seguidors. Actualment ens segueixen 222 persones i donem retroacció
a 72 (engloba entitats, artistes i persones que interaccionen amb el casal de manera
activa). En relació a les publicacions, ho fem de dues maneres, per una banda amb les
fixes, és a dir, imatges del perfil que no s’esborren i que utilitzem per donar informació
més completa, i per una altra, amb les temporals. Aquestes són les “instastories” que
tenen com a finalitat fer difusió del que està passant en el casal “in situ”, com poden ser
inauguració d’exposicions o fragments d’espectacles, i estan disponibles durant només
24 hores. No obstant això, si es considera que són importants i que cal mantenir-les
visibles més temps es poden guardar com a “destacades”.
Un altre canal de comunicació que s’ha potenciat durant aquest any, ha sigut el mailing.
Periòdicament s’envia un newsletter amb aquella informació que es considera necessari
fer una especial difusió. Normalment correspon a espectacles o xerrades, que al
realitzar-se puntualment cal fer un recordatori extra, o de projectes comunitaris i tallers
nous que cal fer una especial esmena per donar-los a conèixer.
En total hi ha 3.316 persones que tenen fitxa amb dades a l’equipament i 962 les
seguidores del facebook i 289 del Instagram.
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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 (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).
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. Tanmateix,
cada cop és més habitual veure persones que fan una pausa de l’activitat que estan
realitzant al cafè per a fer un cafè a la Nespresso que hi ha a la sala de descans on es
troben els sofà (l’any passat una noia ens la va regalar perquè la tenia a casa i que no
la feia servir). El casal posa el sucre, els gots i les culleres però cadascú ha de portar la
càpsula de casa seva, no obstant, hi ha persones que de tant en tant deixen càpsules
per a compartir amb la resta d’usuaris.
•

Espai de trobada familiar: És una sala de jocs on els infants poden venir
acompanyats d’un adult sempre que el casal està obert, ja que no hi ha servei
de monitoratge. L’edat va des dels 0 anys fins als 7 anys i cada dia hi ha famílies
que en fan ús. L’objectiu és enfortir els vincles amb l’adult de referència, afavorir
la creació de nous vincles interpersonals i que els adults puguin compartir
experiències mentre els infants estan jugant. Tot el material es tria sota la
premissa de que ha de ser didàctic, educatiu i estimulador. Per a la primera
infància (0-3 anys) hi ha joguines de desenvolupament sensorial, manipulatives
i amb jocs d’encaixos 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. Les famílies s’han mostrat molt interessades en el material que hi ha
a l’espai, que és majoritàriament de fusta i s’ha adquirit a botigues del barri, a
excepció d’una col·lecció de llibres que es va comprar per internet a una noia de
València, però és que eren uns llibres molt especials perquè reflecteixen la
7
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diversitat familiar que hi ha actualment a la societat (2 pares, 2 mares, 1 mare,
dues famílies perquè els pares es van separar i es s’han ajuntat amb una altra
persona...). Són llibres que han agradat molt als infants perquè se senten molt
identificats amb els protagonistes dels llibres, no només perquè reconeixen el
seu nucli familiar sinó també perquè expliquen vivències molt quotidianes, i
alhora agraden molt als adults perquè els infants interioritzen de manera natural
que hi ha diversos tipus de famílies.
És l’espai que més es fa servir de tot el casal, ja que cada dia rep la visita
d’alguna família. Aquest any s’han superat les 2.300 visites d’infants (amb els
seus respectius adults de referència) i s’han equiparat les del matí amb les de
primera hora de la tarda. No obstant, cal tenir en conte que la franja horària del
matí és molt més extensa ja que va des de les 9h fins a les 14h, de mode que hi
ha famílies que deixen als germans grans a les 9h a l’escola i venen directament
al casal amb el germà petit, i d’altres que arriben a mig matí i s’estan fins que és
l’hora de dinar. En canvi, la fluència d’infants per la tarda es concentra entre les
17:30 i les 19h. Pel que fa a la franja d’edat, la franja predominant continua sent
la que engloba els nadons caminants, entre 1 i 3 anys.
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 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 de manera
regular. Una dóna suport a les persones afectades per la pòlio i post-pòlio a Catalunya
(APPCAT), una altra és l’Asociación Cultural Amanecer (AMA) formada per dones
xineses que venen a assajar balls 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), i d’altres a qui els agrada el teatre i assagen al
centre (La tribu i Les 7 tocades, Fil vermell). Aquest estiu el grup de la Tertúlia Cervantes
es va desfer però l’Emilio continuava venint cada dilluns a parlar amb l’equip del centre
i ens explicava que trobava a faltar el grup, que aquesta estoneta l’ajudava a evadir-se
dels seus problemes i l’ajudava a socialitzar-se. El vam animar a fer un nou grup de
tertúlia i a principis d’octubre va venir amb una companya del grup que també volia
continuar. Després el vam posar en contacte amb dues persones més que viuen a prop
del casal i que de tant en tant venien al casal a parlar, ja que degut a la seva avançada
edat no poden caminar gaire, i també es van afegir al grup. Després, durant el mes
d’octubre vam fer difusió del nou grup anomenat “Tertúlia literària Can Portabella” i de
moment 5 persones en formen part.
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 2018 s’ha donat suport a 56 grups, entitats o persones a nivell individual,
beneficiant-se 6.740 persones distribuïdes entre les 1.690 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
1.102 euros. Cal tenir en compte que s’ha detectat que el 41% de l’ocupació dels espais
correspon a grups i entitats formals del barri, així que la gran majoria de els vegades
són persones del barri que demanen sales per a ús individual. El motius de la sol·licitud
de sala són molt diversos, a continuació enumerem alguns que són molt habituals i
d’altres que han sigut molt curiosos, com poden ser per estudiar, crear la seva pàgina
web, practicar coreografies per a les rues o casaments, i fins un tot un professor de la
universitat de la UPC que viu a prop del centre va demanar una sala per atendre a una
9
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alumne que viu a Santa Coloma de Gramanet i així no haver-se de traslladar fins al
campus de Castelldefels.
S’ha establert una relació molt especial amb dos grups de joves que ens van demanar
una sala per poder assajar. Per una banda està el grup Chordata, que és un grup de
joves estudiants d’enginyeria que han dissenyat un vestit de “motion capture” i
necessitaven una sala per comprovar que els algoritmes dels sensors representaven els
moviments que feia la persona que portava el vestit. A partir de les proves i les
modificacions el grup, que viu a cavall entre Barcelona i Roma, han publicat una
llicència oberta per a que qualsevol persona que tingui els coneixements tècnics pugui
accedir a la documentació i construir-se’l a casa seva. Ara estan preparant un
espectacle per poder presentar-ho al públic i ens han dit que ho faran a Can Portabella,
però això serà a llarg termini perquè no disposen de tot el temps que voldrien per
dissenyar-ho, ja que alguns d’ells tenen altres feines per poder-se pagar els estudis. A
més a més, ens diuen que han participat en un concurs sobre noves propostes el
món del hardware i han passat a la final. Estan molt emocionats i agraïts per poder-los
cedir la sala gran on podien visualitzar els moviments directament en el projector de la
sala. Per altra banda, es va fer una cessió puntual a l’Escola de Música SAFA per poder
celebrar el concert final de curs i poder convidar a les famílies a veure’ls fora de l’escola.
Fet que va produir molta il·lusió als infants. També tenim una sessió d’espais que es va
fer a la Marta Santos, una noia del barri que ens va demanar una sala per poder practicar
K-Pop amb un company del grup que té que no podia anar als assajos que fan
habitualment. Aquesta cessió, que inicialment era esporàdica, ha acabat sent regular i
ara assajant cada setmana al casal i fins i tot han organitzat aquest Nadal un concurs
d’aquesta modalitat de ball que tant està triomfant entre el jovent.
També ha sigut molt interessant la cessió que s’ha realitzat a l’Ajuntament, concretament
a dos grups de serveis socials que han vingut per a fer reunions amb les famílies a les
que acompanya. Amb serveis socials tenim una relació molt estreta, tant perquè les
famílies que hi venen es familiaritzen amb el centre i els ajuda a apoderar-se per aprofitar
els recursos que oferim (prova d’això és que hi ha famílies que ara són usuàries del
casal). Però també perquè aquest any ens van assessorar per atendre a una dona que
venia habitualment a l’espai de trobada familiar i tenia una situació familiar complicada.
Era víctima de violència de gènere i el seu home la va abandonar, però al no passar-li
una manutenció i no trobar feina no podia pagar el lloguer ni comprar menjar pel fill de
3 anys. El punt de màxima tensió es va produir quan li va amenaçar amb endur-se al fill,
moment en que va venir al casal molt esverada. Finalment, un cop posada la denúncia
als mossos, va decidir marxar al poble i començar de zero.
La darrera entitat que s’ha establert al casal és l’Associació TOC 2.0. Aquesta associació
es una entitat sense ànim de lucre, que neix de la iniciativa conjunta d’un grup de
professionals de la salut, familiars i afectats del Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) i
Trastorn de Personalitat Obsessiu Compulsiu (TPOC), amb la finalitat d’ajudar i millorar
la situació actual, de les persones que pateixen aquests trastorns. El contacte amb
aquesta associació es va realitzar mitjançant la Rosa, una dona que forma part de
diversos projectes comunitaris del casal i que té un fill amb TOC. Ella ens va comentar
que estaven buscant un lloc per reunir-se dos cops al mes i que havia pensat en
nosaltres perquè el centre era molt acollidor. A més a més, es dona la circumstància de
que moltes persones venen de la part del Vallès, de Sant Andreu i Sant Martí de mode
que la ubicació sembla idònia degut a la bona combinació que tenen per accedir en
10

Memòria Casal de Barri Can Portabella 2017
transport públic. A l’octubre es van començar a reunir aquí i tothom es mostra molt
content amb l’espai i les persones que hi treballem. S’ha establert una bona relació amb
el grup i s’ha acordat fer xerrades informatives d’aquest trastorn obertes a la ciutadania
per desestigmatitzar a aquest col·lectiu.
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
Serveis socials Sant Andreu
Tertúlia Literaria Cervantes
Cia Les 7 tocades
Cia La Tribu
Cia Fil Vermell
Asociación Cultural Amanecer
(AMA)
Pal·las Atenea
Grup Handbol Sant Andreu
Palomar
Reunions d’escales de veïns
Ingesan
servei
neteja
Ajuntament
Flavia Teatre
Òmnium
Kids’&’Us
La Santa Teatre
AMPA Escola Turó Blau
AMPA Escola Laia
La petita del swing
Virginia Blasco (teatre)
Llar d’infants Xicoi
La Munchausen
Associació TOC 2.0
JJGG Productions
Gabriel Jaumot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janet Recasens
Pol Orrit
Maria Cera
Grup de mares Gemma Pérez
Grup de mares Rosa Fernández
Grup de mares Jasmina
Laura Macià
Mikel
Francisco Martínez
María Molina
Xavi Caro
Carla Molina
Marta Santos
Carlos Sánchez
Mireia Biel
Òscar Fernández
Núria Poblet
Imma
Margarita Fernández
Elena Gallinat
Eva López
Núria Marquès
Demelsa Cuscurita
Montse Bou
Carles Lapeña
César Trapote
Anna Farré
Adriana Cànaudes
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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, tot i haver una petita davallada durant
els mesos d’estiu, degut a que molta gent se’n va a les segones residències. D’altra
banda, si es compara amb les dels anys anteriors, es pot comprovar com aquest any la
tendència és molt similar al del 2017 tot i que cal fer dues puntualitzacions molt
importants. La primera és que durant els mesos d’abril i maig del 2017 la dinamitzadora
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, com deixava la feina, va haver de redactar un gran nombre de documents per deixarho tot explicat i referenciat a la seva successora. La segona qüestió a tenir en compte
és que tot i que els números són similars entre els dos darrers anys les persones no
sempre coincideixen, ja que tot i que hi ha gent que ha vingut tots dos anys n’hi ha molta
que ha variat i no és perquè no estigui còmode amb l’espai ni hagi hagut cap problema
amb l’equip que hi treballa, sinó que les condicions personals han canviat i ara no
requereixen de la necessitat de l’espai. 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)

3.2. Cessió d'espais:
hores cedides

Evolució de cessió i lloguer
d’espais (hores)

1r trimestre
462,5

persones han fet ús de l'espai cedit

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

1.733

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

532

239

457,5

1.691

2058

891

2058

6.740

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

Indicadors de servei de promoció i suport a l’associacionisme i d’allotjament d’entitats
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APPCAT

Prova Chordata

Grup tertúlia literària Can
Portabella

Comunitat Xinesa

 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 o 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 2018
han hagut 7 persones usuàries habituals del centre que s’han ofert a fer 13 xerrades i 3
tallers.
Pel que fa als projectes comunitaris, aquest any n’hi ha hagut un total de 15. 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 12 persones amb inquietuds comunes han format part d’aquest
projecte i han proposat possibles sortides. Algunes coincideixen amb l’horari en
que es reuneixen al centre (dimarts de 17:30 a 18:30 de manera quinzenal) però
la majoria es fan fora d’aquest horari. Aquest any, una persona del grup va portar
13
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al casal una vintena d’entrades del concert que la Banda Municipal de Barcelona
oferia al SAT amb motiu de la Festa Major, ja que tothom del grup en tenia i en
van sobrar moltes perquè el dia del concert encara no havien arribat els fulletons
de Festa Major i gairebé no s’havia fet difusió de l’acte. Nosaltres ho vam publicar
al facebook i les vam poder distribuir entre la gent que va venir a recollir-les.

Sortida visita al Rec Comtal

•

Entrades al SAT per veure la
Banda Municipal de Barcelona

Sortides T-10
Un usuari del centre (que també ho és de l’Associació veïnal Sant Andreu Sud i
al 2017 formava part del projecte de sortides culturals) prepara una caminada
per fer a un entorn proper a Barcelona, com pot ser el pantà de Vallvidriera o el
poblat ibèric de Puig Castellar. Ell és geògraf de formació, vicepresident de
Senders de Catalunya i al ser un amant de la història sempre dóna a les sortides
un aire cultural molt interessant. D’altra banda, la seva dóna, que és biòloga,
sempre fa aportacions en relació a la fauna i flora de l’entorn. Fent així un tàndem
molt ben valorat per les persones amb van a les sortides. Val a dir, que rep el
nom de “Sortides T-10” perquè a vegades s’arriba o es torna en transport públic
o, fins i tot, en el cas que tot el recorregut es faci caminant si algú es cansa pot
tornar en transport públic. El dia de la sortida l’han fixat en el primer dimarts de
mes i hi van un màxim de 15 persones prèvia inscripció al casal (al voltant de 20
persones han gaudit de les sortides en algun moment). El motiu pel que es
presenta un límit de places és perquè així és més fàcil escoltar les explicacions
i evitar que algú es despisti en algun trencall del bosc. Al juliol van aprofitar la
sortida i van dinar tots plegats per acomiadar-se fins després de les vacances
d’estiu.

Sortida a Sant Pere Màrtir

Dinar de comiat
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•

Entrellengües
Persones que parlen llengües diferents es reuneixen per aprendre o perfeccionar
un idioma mitjançant la conversa. Actualment 25 persones són habituals
d’aquests grups de conversa, distribuïdes entre els diversos idiomes que es
treballen. Són 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 a 18h).
Enguany, s’han fet dues trobades entre tots els grups per a que es coneguin,
compartint experiències i facin una mica de cohesió. A cada trobada, les
persones que han volgut han portat menjar i/o begudes típiques del país on
parlen cada idioma. Alguns exemples del que van portar van ser té i pastes de
té (per part dels d’anglès), focaccia (d’italià), tartine (de francès) i escalivada
(pels de català). Aquest any, s’ha volgut tenir un detall amb les persones que
sabem l’idioma i fan de voluntàries dinamitzant el grup. Així que se’ls ha regalat
un xec regal de 50€ a gastar a les botigues que formen part de l’Associació de
Comerciants Onze de Setembre. Així, per una banda, els volíem agrair la seva
implicació en el projecte i, per una altra, es promociona el comerç de proximitat.

Trobada d’entrellegües

•

Manualitats
Com el projecte que l’any passat es feia als matins no tenia gaire acceptació es
passar a realitzar els dimarts de 17 a 20h. En aquest nou horari sí que hi va
haver una gran demanda, arribant a cobrir totes les places disponibles (16). S’ha
fet un grup molt maco, gairebé totes són dones i moltes d’elles es coneixen del
grup de costura. Del grup va sortir la proposta de fer la decoració de Nadal del
casal, activitat que es organitzar com una activitat oberta per a que tothom
pogués participar. Es van fer servir material reciclat com són CDs, DVDs i
càpsules Nespresso (el marro de les càpsules es va aprofitar pel compost de
l’hort, seguint la línia d’aprofitament i minimitzar residus per part del casal).
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Decoració de Nadal

•

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 0-2 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 (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 mantenirse a l’anonimat, si és que així ho desitgen.
El funcionament del projecte consisteix en que la gent porta la roba (el primer
cop s’agafa les dades personals i es dóna d’alta en el projecte) i 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 que es descarta, ja sigui perquè
té taques o estigui en mal estat (li falta un botó, falla la cremallera...) la passa a
recollir la ONG Solidança que té un projecte d’insersió laboral per a persones en
risc d’exclusió social derivades dels Serveis Socials.
La roba es guarda en caixes 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
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s’apropen per agafar-ne pròpies de la nova estació que comença. Després, quan
les famílies que formen part del projecte 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 certs períodes del 2018 ens hem trobat desbordats pel gran volum de
bosses de roba que ens arribaven, ja que ja tenim un alt volum de famílies que
fan ús de l’armari de manera habitual. Això ha fa que s’hagi de fer un canvi
d’armari complert segons l’època de l’any, és a dir, s’omple amb la roba de
primavera/estiu i mentrestant es guarda al magatzem la de tardor/hivern, i a la
inversa.
S’ha consolidat el projecte i un gran volum de persones en fan ús. Hi ha un total
de 279 famílies donades d’alta del servei, 157 de les quals han fet intercanvis
aquest any (338 intercanvis ja que és habitual que vinguin dos cops a l’any, un
a cada època: primavera-estiu i tardor-hivern) i s’han agafat més de 2.985 peces
de roba (un 67% de menors 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. Fins i tot es
va aconseguir un cotxet gemel·lar per a una família que acabava de tenir un nadó
i un fill de 2 anys pogués portar als dos infants alhora en el cotxet.

Armari en temporada
tardor/hivern

•

Donació cotxet gemel·lar

Teixint Can Portabella
És un grup de persones a qui els agrada la costura que es reunien i cadascuna
d’elles 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 dues màquines de cosir, una que va comprar l’any passat el casal i una altra
que ha cedit un home del grup de sortides T-10. Al grup de la tarda (dimecres de
17 a 19h) hi venen 22 persones, la majoria d’elles són molt fidels a la trobada i
han fet un grup molt maco on comparteixen moltes idees i treballs. Fins al punt
que van ajudar a una d’elles a fer els regals de noses de la seva filla i van folrar
les sabates de la núvia amb un retall de tela del vestit que li van cedir a la botiga.
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En canvi, el grup dels matins (dilluns de 10 a 12h) és més inestable. Han passat
11 persones però actualment només venen 7 gràcies a les 5 incorporacions que
s’han fet durant el darrer trimestre. No obstant això, les dones que hi ha es troben
molt còmodes amb l’espai. Mostra d’això és que una dona que pateix una forta
depressió ve cada setmana, això sí, sempre truca a alguna del grup per
assegurar-se que quan vingui hi hagi algú amb qui parlar. Fins i tot, va haver un
dia que van anar juntes a comprar teles als Encants.

Teixint (matins)

•

Teixint (tardes)

Patronatge

A partir del grup de Teixint de les tardes va sorgir la idea de fer un grup paral·lel
per poder aprendre tècniques de patronatge, ja que un parell de persones que
en sabien. És una idea que es va presentar al 2017 i es va implementar fins a
finals del mes de juny del 2018. En aquest taller les assistents aprenien com fer
els patrons i com tallar-los i després se’n duien les peces al grup de teixint (matí
o tarda) per cosir-les.
•

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
traslladat els llibres als armaris d’una de les sales del primer pis, transformant-la
així en biblioteca, i es mantenen les 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 classificar-los per temàtiques a fi d’ajudar a
les persones usuàries a l’hora d’escollir-ne un. Aquet fet va permetre durant el
primer semestre de l’any poséssim a la prestatgeria del vestíbul una selecció de
llibres segons una temàtica específica vinculada amb l’època de l’any (amor al
febrer, escriptores al març, o de cinema pels òscars). Per Sant Jordi es va decidir
fer una crida pel facebook penjant cada dia fotografies de llibres d’una tipologia
en concret, i finalment es va decidir que, per facilitar la logística a l’hora de
canviar els llibres, a la prestatgeria del vestíbul es deixen els llibres que ens van
portant de manera que a la part superior sempre hi hagin les últimes novetats i,
quan no hi caben més, es pugen els llibres de la part inferior a la biblioteca.
El sistema de recollida d’indicadors que es va començar a fer servir l’any passat
està funcionant molt bé i es decideix continuar amb ell (la persona que s’emporta
el/els llibres apunta en un punt de llibre el nom i la quantitat de llibres que agafa
18
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i després ho fica a la bústia que tenim a l’entrada). Actualment 69 persones són
habituals del projecte i s’han agafat 395 llibres, més del doble que l’any passat.

Selecció cinema

•

Biblioteca

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.
També fan sortides conjuntes per posar-ho en pràctica. A més a més, aquest
any una part del grup queda els dilluns per tractar temes de retoc digital. És un
grup molt cohesionat format per 10 persones i que queden habitualment per anar
a visitar exposicions a Barcelona i rodalies. A més a més, és un grup que sempre
es presta a fer col·laboracions i interactuar amb altres usuaris del casal. Prova
d’això és la crida que van fer quan treballaven els retrats i necessitaven models.
Durant mesos van fer de paparazzis i la gent entrava al joc al fer-los sentir models
durant uns minuts. A partir d’aquest treball va sorgir la idea de regalar un book
de fotografies al guanyador del concurs de K-Pop de la Marta Santos.
Una altra col·laboració que hem tingut ha sigut amb una exposició que vam
programar a mode de regal sorpresa a un dels seus integrants. La seva família
va contactar amb nosaltres per fer-li un regal pel seu 40è aniversari. Es va fer al
mes de maig i es van escollir fotografies de viatges, de sortides que havia fet
amb el grup SAF i retrats familiar als que té molta estima. Per tot plegat, va ser
una exposició molt emotiva. Després, al mes d’octubre la mateixa exposició la
va presentar a l’Espai Cultural Kursaal de Montcada i Reixac, municipi on va
néixer i a on encara té vincles familiars. A la inauguració va anar no només
l’alcaldessa de Montcada i la seva família, sinó també els companys del grup de
Sant Andreu Fotogràfic amb els que té una estreta amistat i el volien acompanyar
en aquest moment tan especial.

Proves de fotografia d’estudi

Esperant el metro de la L9
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•

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, fins al punt que persones que
actualment ja no venen per qüestions logístiques familiars, de tant en tant es
passen per saludar. A més a més, n’hi ha un parell que estan malalts i això fa
que el grup estigui molt pendent de la seva evolució i quan venen fan molta
gresca, ja que és un grup molt obert i dinàmic. Al mes de juliol es va fer una
exposició amb les seves obres i com en molts casos era el primer cop que
ensenyaven els seus quadres han quedat sorprès de la bona acollida que han
tingut les seves creacions i el reconeixement que han tingut per part de la resta
de persones del casal.

Membres del grup de pintura

•

Un dia del 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 (quan i què plantar,
etc.). D’ells ha sortit la iniciativa de 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”, que ja és el segon any
que es fa.
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Dins d’aquest grup hi ha una història molt bonica, de superació i resiliència que
ens l’ha explicat el seu protagonista després de tenir-la amagada durant les
seves visites a l’hort. Un dels seus integrants va començar a venir al projecte ja
fa dos anys perquè l’havien diagnosticat un càncer i es va implicar tant que quan
venia a l’hort s’oblidava de la malaltia i sortia de casa amb il·lusió per veure com
estava la collita. Aquesta estona d’esbarjo (no només quan venia al casal sinó
també quan hi era a casa i pensava en el rec i les plantes), va fer que estigués
més distés i fins i tot trobés moment per gaudir en un moment molt difícil. Ara ja
ha superat el càncer i les proves que l’han fet han sigut satisfactòries pel que ara
ja fa vida normal. No obstant això, continua participant del projecte de manera
activa i ens va explicar que al setembre va començar un voluntariat a l’Hospital
de la Vall d’Hebron per visitar a altres malalts amb càncer i explicar la seva
experiència.

L’hortet i la caixa de compostatge

•

Infants collint patates

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.
Actualment 41 persones en formen part i 4 d’elles 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 (es reuneixen els dilluns de 19 a 20h). De tots els intercanvis, el
servei de massatge és el que millor acollida té, i tot i que no tots els seus
membres fan intercanvis de manera habitual, cal tenir present que els que sí
n’han fet han assolit cert nivell d’amistat i ara és habitual veure’ls parlar no només
al casal sinó també al carrer i fins i tot n’hi ha que intercanvien llibres i queden
per prendre alguna cosa. El casal forma part del projecte com un membre més,
de manera que cobra temps quan cedeix una sala per fer un intercanvi i paga
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temps quan una persona ajuda a endreçar roba del projecte comunitari de
l’armari (val a dir que quan en els canvis de temporada se’ns acumulen moltes
bosses i necessitem fer una crida per a que la gent ens doni un cop de mà), o
per fer xerrades de temes que ens semblen interessants i volem obrir a tot el
veïnatge (com és el cas del taller sobre assetjament infantil que va fer la Maite,
una psicòloga que forma part del BdT i que també ve al projecte de costura).
Aquest any es va participar en la sortida del comerç al carrer per donar a conèixer
el projecte. Un moment molt bonic va ser quan alguns membres van aparèixer
per sorpresa a la carpa per acompanyar i ajudar a la secretaria.

Sortida del comerç al carrer

•

Intercanvi d’ajuda a l’Armari

Grup de criança
Aquesta primavera es va començar un grup de criança gràcies a una mare
habitual del centre que és doula i es va oferir per dinamitzar el grup. L’objectiu
del grup és crear un espai d’intimitat i escolta activa on les mares puguin
compartir els seus neguits, sorpreses i reptes en el procés de la criança. Es
tracten temes que proposen les pròpies mares i se’ls acompanya per a que
s’apoderin per poder criar els infants de manera respectuosa i conscient, alhora
que es descobreix la vivència de la maternitat i s’estructuren les noves
dinàmiques familiars. Al principi el grup es feia al matins i es van apuntar 10
persones, però va costar aconseguir una estabilitat del grup ja que moltes mares
arribaven tard o no acudien a la trobada perquè prioritzaven altres activitats. No
obstant això, les famílies que van ser constants van estar molt a gust i van aflorar
moltes complicitats entre elles. Fins al punt que van proposar passar el grup a
les tardes per continuar en contacte un cop s’han incorporat a la feina (ho fan els
dilluns de 17 a 18:30h). Al final, aquesta tardor s’ha aconseguit fer un grup molt
agradable de 6 persones, algunes procedents del grup dels matins i d’altres que
s’han incorporat de nou.
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Grup de criança

•

Cercle de dones
És una proposta que ens va arribar per tres usuàries del centre i va tenir molt
bona acollida quan es va presentar aquesta tardor. Actualment hi ha 8 persones
que venen cada dijous de 19:30 a 20:30h. Es tracta d’un lloc de trobada on les
dones puguin parlar de temes relacionats amb la realitat que viuen actualment,
tant en el seu entorn familiar com en l'entorn laboral i social, amb l’objectiu de
trencar patrons i estereotips que ens limiten, i trobar recursos per gestionar
temes del dia a dia. Està dirigit a dones de totes les edats i procedències, per tal
de fer més rica l’activitat gràcies a les aportacions que puguin fer les participants
donades les seves experiències vitals i la situació actual de cadascuna. A més a
més, també s’ha proposat que es puguin fer sortides per veure exposicions,
pel·lícules, etc. amb perspectiva de gènere.

Cercle de dones
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Projecte comunitari

Persones 2016

Persones 2017

Persones 2018

Teixint Can Portabella matí
Teixint Can Portabella tarda
Sant Andreu fotogràfic
L'hortet
Can Portabella en acció

0
7
8
6
6

8
22
10
11
6

11
22
10
6

L'armari de Can Portabella

19

167

Can Portallibres
Grup de Sortides
Pintura
Punt de meditació
Manualitats
Banc del temps
Patronatge
Entrellengües
T-10
Cercle de dones
Grup de criança
Total

12
5
0
0
0
0

0

43
6
6
6
4
27
10
25
12

63

363

279 inscrites
(157 actives)
69
12
6
16
41
10
25
20
8
14
256

Persones que formen part dels projectes comunitaris

 Servei d’activitats socioculturals, formatives i de lleure
Ara ja hi ha un gruix important de persones que tenen a Can Portabella com a centre de
referència a l’hora de fer activitats socioculturals, formatives i de lleure. I per aquest
motiu s’han convertit en un pilar fonamental a l’hora de preparar la programació del
centre, ja que ens fan arribar suggeriment i propostes de noves activitats o modificacions
d’horaris, i fins i tot n’hi ha que han pres la iniciatives de fer consultes a dins de les aules,
a les botigues on habitualment van a comprar o a l’escala de casa, convertint-se així en
un altaveu del casal però sobretot en humanitzar la relació entre el casal i el veïnat.
El criteri a l’hora de programar una activitat és, principalment, que surti del barri, ja sigui
una oferta d’una persona que s’ofereix a portar l’activitat o bé una demanda per part
d’algú que està interessat en realitzar-la. Per donar resposta a una demanda es mira de
contactar amb una persona o entitat vinculada amb el barri que pugui cobrir-la i en cas
de no trobar-ne es busca a algú fora del barri. Amb aquest criteri, el 99% de talleristes
són del barri. Un altre aspecte que es té en compte a l’hora d’escollir 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
l’ordre de preferència (sent primer el voluntari i per últim la contractació, 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 91 tallers i 32 xerrades, tant dirigides a públic adult com infantil.
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.
Dins de la formació regular es diferencia entre els 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
(d’octubre a juny) ja que requereixen d’un aprenentatge i una constància més extensa,
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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.
Les activitats de formació puntual són les que tenen 1 o 2 sessions i s’organitzen 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 un pare que és habitual de l’espai de
trobada familiar.
Per assistir a les formacions cal formalitzar una inscripció de manera presencial fent un
pagament (es pot pagar amb 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 o fins i tot deficitari però que es considera prou
interessant com per a mantenir-ho a la programació, com és el cas del risoteràpia o el
ioga infantil inclusiu. Durant la primera meitat de l’any els adults van pagar un promig de
3€/h i els infants 2.5€/h, i després a la tardor va augmentar lleugerament (3,5 i 3€/h
respectivament) a fi de poder pagar una mica més al professorat i així dignificar els seus
sous (actualment es paga un promig de 25€/h). En el cas dels tallers oferts per
voluntaris, el pagament és de 1€ per sessió (independentment de la durada) i les
activitats puntuals sempre són gratuïtes.
Durant l’any 2018 s’han ofertat un total de 91 tallers, dels quals s’han realitzat un 92%,
tots ells amb una valoració d’excel·lent molt satisfactòria per part dels assistents. 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’activitat degut al període vocacional. Això sí, l’activitat infantil de pintar
sobre projeccions va agradar tant a infants i famílies que ens van demanar tornar-la a
programar dues setmanes consecutives. Consistia en que els infants pintessin a un
paper gegant enganxat a la paret a on es projectava una imatge d’estiu (una imatge
d’una platja, un camp de blat ...), en canvi, el segon dia es van buscar vídeos aquàtics
de mode que els infants pintaven sobre una projecció d’un fons marí i de tant en tant
sortien animals marins nadant (dofins, tortugues...). Aquest fet el van viure els infants
amb gran alegria i sorpresa. A més a més, com es sentia la remor del mar i dels dofins
comunicant-se es va aconseguir un ambient tranquil i relaxat, a la vegada de misteriós i
emocionant. A partir d’aquesta experiència tan satisfactòria va sorgir la idea de fer una
altra sessió en període Nadalenc on la temàtica de les projeccions era les aurores
boreals, l’univers i les glaceres. Els vídeos seleccionats van aconseguir transformar la
sala i generar una màgia especial. Tothom es va sorprendre molt dels efectes de les
imatges i poder “interactuar” amb els elements. Aquest Nadal es van fer dues sessions
seguides, una a les 17h per als infants de 3 a 5 anys, i una altra a les 18h per als infants
més grans. Això va permetre parlar i reflexionar amb els més grans sobre el canvi
climàtic i l’escalfament global de la terra quan es va projectar un vídeo on un tros de
glacera es separava suaument del terreny transformant-se en un iceberg a la deriva. En
aquesta ocasió van assistir 23 infants, gairebé tots de la franja de 4-5 anys.
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La majoria dels tallers programats corresponen a la categoria de salut, que inclou els
d’activitat física i dansa (48%) i els de creixement i recursos personals (5%), però seguits
molt d’aprop dels tallers infantils (36%), ja que l’espai de trobada familiar facilita que
moltes persones facin demandes puntuals de tallers i proporciona el target per aquestes
activitats. A l’estiu els tallers de dansa van realitzar exhibicions obertes demostrant què
han aprés durant el curs i convidant als assistents a participar-hi. La veritat és que totes
van tenir molt d’èxit, però el ball amb nadons va tenir un caràcter lúdic-emotiu molt
especial perquè les mares estaven molt contentes i van estar recolzades per familiars i
amitats en tot moment.
Molt allunyats estan els tallers de recursos i humanitats, que només representen un 8%
del total de tallers ofertats, els d’art i expressió (2%) i cultura digital (1%). 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, projecte
vinculat a la fotografia 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. Tanmateix aquesta tardor s’ha inclòs un
taller d’afabetització digital per a gent gran que ha tingut molt bona acollida i se l’ha
donat continuïtat durant el 2019.
Els tallers que tenen més demanda són els de ball en línia i estimulació musical. Són
responsables directes de les grans cues que es formen en el moment de les inscripcions
i s’esgoten les places en molt poc temps (hi ha gent que fa cua 3h abans d’obrir portes).
Malgrat això, no es contempla la possibilitat d’ampliar més l’oferta, ja que es vol deixar
espai per oferir altre tipus de tallers i sales lliures per poder fer cessions d’espais. Val a
dir, que també són molt sol·licitades les activitats vinculades amb salut i benestar
(pilates, ioga, estiraments...) però tot i que sempre s’omplen les places no hi ha una
demanda tan intensa (creiem que això és degut a que és més fàcil trobar resposta en
altres centres especialitzats com poliesportius o centres de benestar).
El taller de ball en línia és un grup molt compacte, que hem ofert des del principi i moltes
de les persones que hi venen ja fa 3 anys que el fan i han generat molt de vincle.
Actualment dos tallers els fa la Montse Bou (contractada pel centre) i un altre la Araceli
Cobos, que ho fa com a voluntària. Dels tres tallers, dos es fan al matí i l’altre a la tarda,
però totes les persones es coneixen entre sí, ja que és habitual veure-les ballar en
ballades populars fora de Can Portabella. És un grup molt actiu que participen tant per
Festa Major com en iniciatives solidàries, que poden ser recollida tant a Sant Andreu o
no (aquest any van anar al Palauet de Gràcia). També han quedat diverses tardes
aquest estiu per anar a ballar al parc de La Pegaso. A l’estiu sempre fan un dinar totes
plegades (les que volen, es clar) abans de fer la ballada de final de curs i aquest any
han fet un berenar per al Nadal van fer un berenar abans d’anar a ballar totes als
Catalanistes (on moltes van va a fer ball en línia un cop al mes).
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10
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14
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8

0
1r Trimestre

0

2n Trimestre

Infantils

3r Trimestre

Art i Expressió

4rt Trimestre

Cultura Digital
Recursos i humanitats
Salut i benestar (recursos personals i creixement personal)
Salut i esport (activitat física, esports, dansa)

Evolució dels tallers programats segons categories

5.1. Formació propia/ regular

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº cursos proposats/ofertats

25

24

0

31

80

Nº cursos realitzats

23

24

0

20

67

Nº sessions realitzades

199

217

0

148

564

Nº hores realitzades

216,5

217

0

154,75

588

Nº places ofertades

382

15

0

410

807

3581

4948

0

0

8.529

25

24

0

30

79

0

0

0

1

1

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

2

9

0

11

Nº cursos realitzats

0

2

9

0

11

Nº sessions realitzades

0

2

8

0

10

Nº hores realitzades

0

4

12,5

0

17

Nº places ofertades

0

0

10

0

10

Nº de persones inscrites

0

14

115

0

129

Num d'usos ( sessions per usuaris)

0

14

115

0

129

2

9

11

Nivell de satisfacció dels participants (mitjana sobre total)

4

3,7

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

4

3,8

Nº de talleristes del barri

0

Nº de talleristes de fora separar

Indicadors de formacions (regulars o puntuals)

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 349 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
27

Memòria Casal de Barri Can Portabella 2017
assistents qui fa la conferència 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 el CAP de Sant Andreu oferint l’espai per poder
fer l’escola de salut i obrir-se al barri, 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).
La majoria de les xerrades tenen temàtiques relacionades amb la salut i benestar (46%),
ja que es col·labora amb el CAP de Sant Andreu per obrir-se al barri i moltes de les
xerrades de l’Escola de Salut les fan al casal. A més a més, aquest any aquest any una
mare del casal ens va informar que forma part de l’equip de formació de Teleassitència
i que ells també fan xerrades vinculades amb la salut dirigides a la gent gran. Per
aquesta raó la vam posar en contacte amb el CAP i ara s’ha inclòs la seva divulgació
dins del marc de l’Escola de Salut. Després el segueix la categoria de recursos i
humanitats (39%) degut a que el Miquel López i el Josep Lluís Buils són dos voluntaris
que cada trimestre fan una xerrada sobre música clàssica i pintura, respectivament. Per
últim, hi ha un 14% de xerrades relacionades amb la petita infància. La raó per la que
aquest percentatge és tan baix és perquè molts cops les famílies resolen els dubtes dins
del projecte comunitari del grup de criança que es va posar en marxa aquest any.
Arribat a aquest punt, cal fer una especial esmena a tres xerrades que han tingut un fort
vincle emocional amb el centre. Al primer trimestre vam venir la Gemma Puertas, és
filla d’una usuària habitual del casal que a l’any passat va marxar 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 la vam ajudar a fer
una recollida solidària de medicaments. Es van aconseguir omplir 3 caixes amb
medicaments de tota mena (antibiòtics, sèrum, agulles, venes, etc.) i com a mostra
d’agraïment va fer una xerrada per explicar la seva experiència i la gent pogués
veure què es va fer amb les seves aportacions i preguntar dubtes. Al segon trimestre
vam establir relació amb l’Aleix, un noi molt eixerit de 6 anys que ve al casal a fer
anglès i cada dia portava un nino de goma que representava a un gegant d’alguna
població catalana. L’Aleix ens va explicar que formava part de la Colla de Geganters
i Grallers de Sant Andreu del Palomar i ens va proposar fer una xerrada per explicar
què fan i presentar al Galtetes, el gegant que porta l’Aleix a les sortides. La veritat
és que va ser una activitat molt bonica, no només per la facilitat de paraula de l’Aleix
i la il·lusió que transmetia, sinó també pel que explicava i el seu dinamisme. Va
captivar a tothom. Els infants que van voler van passar per sota del Galtetes, van
poder observar tota els ninos de goma que col·lecciona (en té una cinquantena de
tota Catalunya) i les fitxes plastificades dels gegants. En definitiva, es va fer un
cabussament total a la cultura del gegants. Per últim, aquesta tardor es va fer una
xerrada que degut a la seva complexitat es va haver de fer en dues parts per no
allargar-la massa. Va ser la de “Prevenció i intervenció en el Bullying” realitzada per la
Maite Villalón, una psicòloga veïna del casal que forma part del projecte comunitari de
Teixint i que ho va fer dins del marc del projecte comunitari del Banc del temps, al que
també hi pertany.
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Xerrada de l’Escola de Salut

Xerrada Perú

Xerrada El món dels gegants

Xerrada El món dels gegants
(Galtetes)

Xerrada El món dels gegants
(mostra de figures)

Xerrada El món dels gegants
(mostra de figures)

5.4. Cícles de conferències i taules rodones
Nº sessions conferenciesi taules rodona realitzades
No d'hores
Nº de persones assitents/participants
No d'entitats col·laboradores

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

10

12

0

10

32

11,5

12

0

10

34

76

169

0

104

349

6

9

0

4

19

Indicadors de cicles de conferència i taules rodones
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Qui sóc jo?

Conferències i taules rodones

LMS i E-Consulta

Recursos sanitaris

DVA i PDA

Tingues cura del teu sol pelvià
El món dels gegants
Patologia aguda
Mesures per a la millora energètica de la llar
L’harmonia del cos comença en els teus peus

Primers auxilis
Relaxació
Vacunació
Una enfermera a Perú
Escola d'Esquena

Tertúlia cinematogràfica
Cicle de Pintura: El Romanticisme

Com preparar carmanyoles a l'estiu
Com reduir despeses fent un bon ús de la nevera

Tastets música clàssica: El barroc
Cases urbanes de fusta
L'Impressionisme
Tastets de música clàssica: Romanticisme
Malalties freqüents en el pre-escolar i escolar. Quan
anar d'urgències
La Sexualitat i la gent gran
Envelliment atiu: El voluntariat

Cicle de pintura: Impressionisme II
Feminismes: Mirades nord-sud
Tastets de música clàssica
L'herència genètica
Prevenció i intervenció en el bullying
Pèrdues de memòria
Risoteràpia

Títol de les conferències i taules rodones

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 divendres 31 de novembre es va programar un concert del Pablo Martín
4tet, un veí del barri que es va formar a la Taller de Músics de Barcelona i amb el seu
grup presenta una aproximació a diferents estils jazzístics. El concert va ser tot un èxit,
van venir més de 90 persones i tothom es va entregar molt, no només els músics fent
unes peces de gran bellesa i una gran tècnica, sinó també per part del públic amb
aplaudiments espontanis i grans ovacions després de cada representació. A més a més,
la Montse Bou (professora del taller de ball en línia) va fer una mostra de balls a l’envelat
i un total de 43 persones van acudir a la ballada. Gairebé totes eren alumnes de Can
Portabella d’aquest any i d’anys anterior. S’ho van passar molt bé, ballant durant 1 hora
i mitja els balls que assajant a classe. A més a més, cal tenir en compte que uns dies
abans ja es van reunir per ballar al passeig Onze de Setembre, col·laborant amb una
activitat que organitzava l’Associació veïnal Sant Andreu Sud.

Assistència a Pablo Martín 4tet

Pablo Martín 4tet
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Ball en línia a l’envelat

Ball en línia al passeig

6.1. Festes majors

4rt trimestre

TOTALS

Nº dies (producció pròpia)

2

2

Nº activitats (producció pròpia)

2

2

133

133

Nº participants activitats (de produccio propia)

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 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 19
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
refons pedagògic i acompanyats d’acords de guitarra, activitat que ja es va fer l’any
passat i com va tenir tan bona acollida es va decidir tornar-ho a programar (van assistir
23 persones). També es va portar al poeta i rapsode barceloní Josep Pedrals, qui ha
guanyat importants premis internacionals recitant sempre en català amb la seva mirada
particular de la vida, sempre amb un punt d’ironia i gran musicalitat dels textos.
Espectacle amb el que van riure, es van sorprendre i gaudir 30 persones, i moltes d’elles
ens van felicitar per l’elecció i van demanar tornar-ho a veure en una altra ocasió. A
banda d’aquestes activitats, es van fer dues més de llarga durada. Com va ser
l’exposició del Manu Oriol, un veí del barri que forma part del projecte comunitari de
pintura i que acompanya a les seves obres amb textos, i durant tot el mes es van publicar
al facebook fotografies de llibres del projecte comunitari Can Portallibres agrupats per
temàtiques (humor, romàntic, cinema...).
Durant el període nadalenc s’ha celebrat el contacontes infantil “La Tom, l’osseta amb
una llarga vida” que convida a flexionar sobre les joguines i totes les possibilitats que
existeixen per allargar la seva vida útil. En acabar es va celebrar un taller familiar on es
van crear nous amics de la Tom amb dibuixos. A l’espectacle van assistir 25 persones i
14 infants es van quedar a realitzar el taller.
Enguany, un altre cop, l’arbre de nadal del centre s’ha fet de manera col·laborativa.
Aquest any de mà del grup de manualitats, que van fer servir CDs i càpsules Nespresso
per guarnir amb reflexos l’arbre. L’activitat, que es va fer oberta a famílies amb infants

31

Memòria Casal de Barri Can Portabella 2017
va permetre compartir una estona entre rialles i reflexionar sobre la diversitat d’usos que
poden tenir elements quotidians, on la única limitació és la pròpia imaginació.
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
24 famílies (el doble de l’any anterior) i es van intercanviar un total de 143 joguines de
les 160 recollides. Val a dir, que aquest any la majoria de joguines eren sostenibles, de
tela i fusta majoritàriament. 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.
Com a activitat especial del Nadal, aquest any la Marta Santos va organitzar un concurs
de K-Pop pel 28 de desembre per la tarda. La Marta és una noia del barri que ve
regularment al casal per assajar les coreografies d’aquest estil musical que s’inventa
ella. Va fer una crida per Instagram i de les 26 inscripcions que va rebre (era un vídeo
on el participants mostraven les seves creacions) va seleccionar 10 per al concurs: 5 a
la categoria de grups i 5 d’individuals. La veritat és que va ser una tarda molt divertida,
on el jovent (van venir 90 persones) va poder presentar les seves coreografies i després
tothom va ballar lliurement en un random amb les cançons més famoses d’aquest estil
musical tan popular a Korea. L’acte es va celebrar a la sala d’actes, aprofitant que hi ha
l’equip de música integrat i els focus, i als guanyadors se’ls va regalar un kit de productes
(un CD, una xapa i un poster) del grup koreà Who am I? i un reportatge fotogràfic a
càrrec del grup de fotografia del casal SAF. Al finalitzar se’ls va oferir crear un projecte
comunitari de K-Pop de manera que un cop per setmana es puguin reunir a practicar les
seves coreografies i compartir noves passes de ball. Tothom, organitzadors i participants
van gaudir i aplaudir la iniciativa. Es va generar molt bon ambient i va ser molt bonic
veure com joves i adolescents (hi havia gent entre els 15 i 25 anys) compartien un espai
per ballar i passar-s’ho bé. També ens va semblar molt curiós el poder de convocatòria
de la Marta, ja que va venir gent de tota Barcelona i rodalies. Concretament, les
guanyadores de la categoria de grup venien des d’Arenys de Mar. Les va portar el pare
d’una d’elles, qui es va mostrar molt agraït per l’acollida i ens va explicar que fa 1 any
que la seva filla ballava i que des de llavors cada cop més amistats s’han iniciat en
aquest tipus de ball, que els hi agrada molt però que tenen problemes per trobar on
assajar i que normalment ho han de fer al carrer.
La Marta i el seu company Sergio s’ho van passar tan bé i van tenir tanta llibertat a l’hora
d’organitzar-ho (no només els dies previs, sinó també el mateix dia ja que es van
encarregar de fer les presentacions, posa la música, escollir el jurat i fer el lliurament de
premis) que han decidit obrir un perfil a Instagram únicament per organitzar
esdeveniments i nous concursos (https://www.instagram.com/kpopsays_bcn/ ). Com
vam pujar fotografies mentre es feia el concurs al nostre Instagram, moltes persones
que segueixen a la Marta i al Sergio, ara ens segueixen també a nosaltres.
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Sant Jordi. Contacontes.

Sant Jordi. Josep Pedrals

Sant Jordi. Recital poètic

Arbre col·laboratiu

Contacontes infantil

Taller contacontes infantil

Renova la teva joguina

Participants del concurs de K-Pop
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6.2. Tradicions (Sant Jordi, Carnastoltes, calçotada)

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº dies (producció pròpia)

0

2

0

0

2

Nº dies (suport extern)

0

1

0

0

1

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

TOTAL
Nº activitats (producció pròpia)

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

Nº participants activitats (de produccio propia)

0

53

0

173

226

Nº participants activitats (de suport extern)

0

22

0

0

22

0

75

0

173

248

Nº activitats (suport extern)

TOTAL

TOTAL

Indicadors tradicions

Durant l’any 2018 s’han celebrat diverses activitats relacionades amb dies
commemoratius de rellevància. Al mes de març es va programar l’exposició “Matrius”
de l’Agnès Mateu, una usuària habitual de l’espai de trobada familiar que pinta quadres
que té a la dóna com a protagonista. Va ser una exposició de gran impacte, tan per la
llum com per la força de les imatges del seus quadres, que va rebre més de 200 visites.
Il·lustracions que després ens vam assabentar que formaven part del llibre “El baile de
vida de las mujeres” que no sortiria publicat fins al mes d’octubre.
Després, el 7 de juny, dins del marc de la setmana energètica, en Josep Bunyesc,
arquitecte encarregat de les tasca de rehabilitació de Can Portabella i la construcció
d’una casa de fusta al carrer Virgili, va fer una xerrada sobre la viabilitat i els beneficis
de viure en una casa de fusta dins de la gran ciutat. I el 21 de juny es va voler rendir
homenatge a tots els músics que havien passat pel centre en commemoració del dia
mundial de la música. Amb aquest fi es va editar un vídeo que es va compartir a les
xarxes socials amb imatges de tots els concerts realitzats fins al moment. La peça
musical escollida per acompanyar el vídeo va ser Un día de Noviembre (Leo Brouwer),
interpretada per Juan Ramón Arceo al concert realitzat al centre el 15 de juny.
A la tardor es van fer dues activitats més. El 28 de setembre, coincidint amb el dia
internacional de la sordesa, vam fer un concert de música inclusiva on les cançons són
interpretades amb veu i llengua de signes. Va ser un concert molt bonic, on es van
repartir globus entre els 37 assistents per a que tothom pogués notar les vibracions que
produeixen la guitarra i el calaix i així entendre com senten la música les persones que
tenen sordesa. Tothom va sortir molt content del concert, no només les persones amb
discapacitat auditiva, que ens van agrair el fet de donar-les visibilitat i tenir-les en compte
a l’hora de programar activitats, sinó també persones que no tenen aquesta dificultat
perquè van viure una experiència molt enriquidora i van poder conèixer una altra realitat.
També es va participar a la Setmana de la gent gran fent un taller de risoteràpia on van
assistir 10 persones i una xerrada en col·laboració amb el CAP de Sant Andreu sobre
sexualitat a la que van assistir 6. Per últim, com aquest any la “Tardor Solidària” era en
clau de gènera es va proposar a l’Associació de Dones Pal·las Atena, que venen
habitualment al centre, organitzar alguna cosa de manera conjunta. La veritat és que els
hi va fer molta il·lusió la proposta i de seguida es van posar en marxa per buscar a algú
per fer una xerrada. Finalment, van contactar amb Maria Eugènia Marín de Barcelona
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Activa, qui va explicar les diferències que pot suposar per a la dona viure en un indret o
en un altre i es va reflexionar sobre les diferents lluites per defensar els seus drets i
llibertats. Van assistir 18 persones a la xerrada, va ser un grup reduït però molt
participatiu i compromès.
6.3. Altres dies commemoratIus i altres celebracions
( dia de la dona, dia de la diversitat…)

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

31

1

1

0

33

Nº activitats (producció pròpia)

1

1

3

1

6

Nº participants activitats (de produccio propia)

1

30

53

18

102

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

0

1

1

1

3

Nº dies (producció pròpia)

Indicadors dies commemoratius

 Servei d’exposicions
Aquest any s’han fet 12 exposicions de 3 categories diferents: pintura, fotografia i
marqueteria. De l’apartat de pintura cal fer una especial menció a tres exposicions que
hem acollit corresponents a persones vinculades al centre, per una banda està la de
l’Agnès Mateu (explicada a l’apartat anterior) i per d’altra, les que tenen com a origen el
projecte de pintura de Can Portabella, tant la del Manu Oriol que va fer per Sant Jordi
perquè acompanya els quadres amb poemes, com l’exposició conjunta que es va fer al
mes de juliol on els participants del projecte van poder mostrar les seves creacions. En
aquest cas, era el primer cop que varies persones exposaven i fins i tot es van endur de
record els cartells que es va fer per l’ocasió i que estaven penjats pel casal.
D’exposicions de fotografia s’han fet amb conceptes molt diferents. N’hi ha hagut
d’imatges oníriques tractades amb photoshop, d’altres hiperrealistes i fins i tot se n’ha
fet una com a regal sorpresa del 50è aniversari del Miguel Torres, integrant del projecte
comunitari de fotografia SAF. Cal fer una especial menció a la que es va fer amb
col·laboració de Casa Asia corresponent al projecte “Poemes que ens apropen”, on
infants i joves de diversos centres educatius de Sant Andreu intercanvien poemes amb
comerços i associacions del territori amb l’objectiu de donar visibilitat a la multiculturalitat
de la ciutat a través de la poesia. L’exposició recull fotografies dels intercanvis i pòsters
realitzats per l’alumnat a partir dels poemes rebuts. En el nostre cas, l’alumnat a banda
del pòster amb el poema també van fer una maqueta del casal amb una capsa de
sabates, un regal que va sortir per iniciativa dels participants i que ens va fer molta
il·lusió. També va ser molt bonic el moment de retrobar-nos tots plegats fent una lectura
conjunta amb les escoles i comerciants a l’auditori de Can Fabra.
Una de les exposicions que més va sorprendre va ser la del setembre. Era de quadres
fets amb l’art de la marqueteria. La Roser Jové és una usuària del centre que va treballar
al complex industrial de Can Portabella i que al quedar-se viuda va començar a fer
treballs de marqueteria per distreure’s. És una dóna amb una gran sensibilitat a l’hora
d’escollir els dissenys, que van des de paisatges rurals fins a cartells modernistes,
passant per dibuixos infantils, i que a l’hora d’escollir les tonalitats de les fustes i la
direcció de les vetes dota al quadre de profunditat i moviment, transformat així el seu
passatemps en un art que deixa perplex a tothom que veu les seves obres, on queda de
relleu el treball minuciós que realitza i la seva capacitat de constància i concentració.
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També va sorprendre molt l’exposició de David Mateu, un veí del carrer Llenguadoc que
utilitza l’art com a via d’expressió per despertar la consciència i connectar amb un mateix
i tot allò que envolta a l’ésser humà. Les seves obres es caracteritzen per tenir uns colors
molt vius, a l’hora que desprenen una gran lluminositat, i representar elements místics,
onírics i espirituals: galàxies, arbres de la vida, dualitat... És una exposició que no va
deixar a ningú indiferent. Molta gent de Barcelona que el segueix professionalment va
venir fins a Sant Andreu per poder veure les seves obres (fins i tot una dona va venir
perquè una amiga seva de Madrid l’havia trucat per recomanar-li, i una altra de Cantàbria
que estava a Barcelona per motius de feina es va interessar per l’exposició).
Aquest any s’ha participat en el Projecte From Bubble liderat per la Fundació ACE que
es va acollir a la ciutat de Barcelona. Aquest projecte és una iniciativa artística i social
que vol donar a conèixer i sensibilitzar a la societat sobre les malalties
neurodegeneratives. Per donar-li visibilitat es van enganxar adhesius de colors al terra i
a l’exterior dels edificis que vam participar, simulant l’acumulació de cèl·lules i proteïnes
que té lloc al cervell d’una persona amb Alzheimer. La nostra col·laboració va consistir
en realitzar una xerrada per explicar com afecten i com es senten les persones que les
pateixen, i, d’altra banda, una exposició de pintures del taller d’arteràpia que han realitzat
membres de la Fundació que pateixen Alzheimer.

Matrius

Poemes que ens apropen

Miguel Torres acompanyat del
grup de SAF

Detall del poema i maqueta de
l’intercanvi de Poemes que ens apropen
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Pintura per l’ànima

7.1 Servei d'exposicions

Pintors de Sant Andreu

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº d'exposicions (producció pròpia)

0

0

1

0

1

Nº d'exposicions (producció externa)

3

4

1

3

11

Nº visitants (producció pròpia)

0

0

103

0

103

Nº visitants (producció externa)

428

473

142

589

1.632

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: música, teatre i poesia.
Aquest anys s’ha fet una programació musical força extensa perquè a banda de
consolidar el Cicle “La Guitarra de Concert” també s’han inclòs concerts de petit format
i un cor. El Cicle té com a principal objectiu oferir al 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 2018 s’han ofert 9 concerts que anaven des de la interpretació
de música antiga del segle XVIII, fins a la guitarra flamenca fusionada amb jazz i música
llatina. Tots ells interpretats per músics de gran nivell, tant els que gaudeixen de
reconeixement internacional (com ho demostra el fet que al concert de Juan Carlos
Arancibia va assistir la cònsol del Perú) com els procedents del Taller de Músics de
l’Escola Superior d’estudis Musicals. 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 414 persones. Cal tenir en compte, però, que
es va decidir posposar el concert de Divagaçao que estava previst pel divendres 21 de
desembre perquè coincidia amb el gran nombre de mobilitzacions previstes en rebuig
del Consell de Ministres que es va celebrar a Barcelona. Aquest concert està previst
realitzar-lo l’11 de gener del 2019.
Pel que fa als concerts de petit format fora del cicle de guitarra, s’han fet 4 espectacles.
Un concert del grup de Gòspel Cor de Cors a on canta l’Isabel Narbona, una dóna
vinculada molt estretament amb el casal ja que hi col·labora de manera habitual. I per
Festa Major, es va comptar amb la participació d’un altre veí, en Pablo Martí, i els seus
companys de formació, que van delectar als assistents amb un sensacional concert de
jazz ple d’harmonia i sensibilitat.
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Els altres dos espectacles també van ser molt especials fins al punt que molta gent es
va sorprendre per l’originalitat de la proposta. Al juny es va presentar un concert d’òpera
amb joves promeses líriques emergents que van interpretar àries semiescenificades del
principal repertori operístic. Després, al setembre, coincidint amb el dia internacional de
la sordesa es va programa un concert inclusiu en què les cançons són traduïdes a la
llengua de signes, acompanyant el moviment de les mans al ritme de la música. Aquest
fet permet a les persones sordes endinsant-se en la cançó i viure-ho d’una manera més
completa. A més a més, es van repartir globus que els assistents es van col·locar
l’alçada del ventre per notar les vibracions que genera la música i així ajudar a entendre
a les persones no sordes com perceben la música les persones amb problemes auditius.
Va ser un concert molt bonic on públic (20 persones) i artistes van gaudir d’una gran
complicitat. A la sortida, un gran nombre de persones ens van felicitar per la iniciativa i
ens van animar a programar-ho de nou.
Pel que fa als espectacles teatrals, aquest any s’han programat tres sessions molt
particulars, una per a públic adult i les altres dues destinat a públic infantil. La d’adults
va ser una sessió de microteatre amb 4 peces curtes organitzat per la Marta Genís, qui
forma part d’una de les companyies que assaja de manera regular al centre, i hi van
assistir 60 persones (tot un èxit tenint en compte que era al mes de juliol) . Les infantils
es van centrar en dues temàtiques molt concretes. Amb “La Perruca” la companyia Nus
Teatre qüestiona els estereotips de gènere de de la infància i les resistències que es
troben les persones que trenquen amb les normes establertes (i no escrites) en relació
de gènere. A l’espectacle no van assistir gaire persones però les que ho van fer van
participar de manera activa al teatre-fòrum que es realitzar un cop finalitzada la peça.
Creiem que el fet de programar-ho al mes de setembre va dificultar que hi hagués una
major assistència perquè la gent estava molt atabalada amb l’inici del curs i de els
extraescolars. D’altra banda, amb el la peça “La Tom, l’osseta amb una llarga vida”
l’Espai ambiental convida a reflexionar sobre les joguines i totes les possibilitats que
existeixen per allargar la seva vida útil (per això es va programar dins de període
nadalenc). En aquest cas van assistir 25 persones que es van mostrar molt interessades
en fer pedagogia infantil vers aquest tema.
Per finalitzar, 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, part dels seus membres han llegit poemes de creació pròpia
o d’un altre poeta. Van assistir a 19 persones amants d’aquest gènere literari.

Juan Carlos Arancilla (artista),
Juan Ramon Arceo (organització) i
cònsol de Perú

Noriko i Ferran. Taller de músics
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Gala lírica

Actors i actrius del Microteatre

La Perruca. Teatre-fòrum

Cris Blasco & Pat Sol. Concert
inclusiu.

8.1.b Actuacions musicals i concerts Producció extern
Nº espectacles (producció externa)
Nº funcions
Nº assistents

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

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

0

0

0

0

0

4

5

3

3

15

192

220

152

160

724

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4rt trimestre

TOTALS

Nº espectacles (p. externa)

0

0

0

0

0

Nº funcions

0

2

17

1

20

Nº assistents

0

52

734

25

811

Indicadors del servei d’espectacles, actuacions i cicles socioculturals

 Servei de foment del comerç de proximitat
Es vol potenciar el comerç de proximitat i, per aconseguir-ho, el Casal s’obre com
aparador de les botigues de l’entorn. S’ofereix als comerciants la possibilitat de
programar activitats o xerrades que expliquin tècniques o qualitats relacionades amb els
seus productes (però en cap cas vendre o fer difusió explícita del material). Per exemple,
la botiga TupperWare va fer dos tallers de cuina (un per amb receptes per fer amb els
infants i un altre de menjar casolà), 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
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productes, reduint així la petjada ecològica del seu consum, alhora que s’afavoreix la
subsistència de les botigues i uns carrers més concorreguts.
Fruit d’aquesta relació es va participar a la Fira de comerç al carrer que es va celebrar
a la primavera, on la nostra tallerista de ball en línia va fer una ballada popular donant
així un aire festiu a la fira i dinamitzant l’espai.
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 del material de l’espai de trobada familiar i les
impressions dels fulletons de les activitats. D’altra banda, s’ha arribat a un acord amb la
botiga de fruites i verdures situada al carrer Santa Coloma per a que ens faciliti matèria
orgànica per al compost del projecte comunitari de l’Hort.

Taller de cuina infantil.
Tupperware

Fira del comerç al carrer

 Projecte Escoles: prevenció anti-bullying
Aquest any s’ha implementat el Projecte Escoles que va néixer a partir de la gran acollida
que va tenir la xerrada sobre el bullying que es va realitzar al 2017. És un projecte que
es va presentar a dues escoles de Sant Andreu (Escola Laia i Escola Turó Blau), ja que
la major part de les famílies que van assistir a la xerrada procedien d’aquestes escoles,
i es volia implicar no només a l’escola sinó també a les famílies mitjançant les seves
AMPAs. 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 la convivència no només és cosa dels infants i adolescents,
sinó també depèn de les seves famílies, els seus aprenentatges previs i endoculturals.
Durant el mes de febrer els infants van realitzaran un taller per poder treballar
l’assetjament i ciberassetjament mitjançant tècniques de teatre de l’oprimit i es va oferir
a 16 famílies (8 de cada escola) assistir a un taller de 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. Aquesta formació es va dissenyar per poder-la fer al casal perquè
les famílies que havien assistit a la xerrada del 2017 ens havien explicat que cada cop
se sentien més allunyades dels seus fill i filles, i que no sabien com afrontar aquesta
nova etapa.
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D’altra banda, cap a final de curs l’alumnat que havia participat en el projecte va assistir
al teatre-fòrum de l’obra “#1000 likes” on la protagonista viu una situació d’opressió que
no sap com afrontar i s’atura la representació en un moment de conflicte. És en aquest
moment on els infants van passar a tenir la paraula i van poder modificar escenes de
l’obra proposant possibles solucions als problemes que es s’havien presentat durant la
representació. D’aquesta manera es va obrir un debat pragmàtic entre els diferents
personatges (assetjada, assetjador/a i observador) i comprovar si els esforços realitzats
durant el curs vers els valors i la tolerància cap als altres havien sigut interioritzats per
part de l’alumnat. Els grups van estar molt actius durant tota la sessió i al finalitzar es
van mostrar molt encuriosits per parlar amb les actrius, ja que pensaven que realment
estaven afectades per com havia transcorregut l’obra i les adaptacions que havien
proposat.
Val a dir que tot i que les escoles van estar molt contentes amb les propostes i els
resultats obtinguts, són conscients que és una tasca que requereix de continuïtat i
perseverança per poder obtenir uns resultats ferms dins del grup classe.
D’altra banda, tot i que les famílies es van mostrar molt interessades en el taller
d’acompanyament tenien dificultats en poder comprometre’s a assistir (bé per l’horari
escollit o per la durada de 4 sessions) i no es va aconseguir una assistència mínima per
a poder-ho realitzar. Tanmateix, les seves aportacions han sigut de gran valor per a
nosaltres i ens ha fet modificar l’estructura del taller de cara a futures edicions.

Intervenció de l’alumnat

Modificació d’una escena

 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 estudiants d’arquitectura de fusta procedents de tota Catalunya). Cal fer una
especial esmena a la sessió que es va realitzar al mes d’octubre amb el segon curs
d’Animació Sociocultural del IES Salvador Seguí dins del mòdul d’acció comunitària i
una altra que es va fer al novembre amb l’alumnat de primer de fusteria de l’institut
Guillem Catà de Manresa.
També es va fer un acompanyament a un grup de joves estudiants de Londres que van
venir a Barcelona a fer un treball sobre l’afectació de les grans infraestructures en el
desenvolupament del territori i que van escollir Barcelona com ciutat de recerca.
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Aquest any s’ha participat al 48h Open House Barcelona que es va celebrar el 28
d’octubre. En aquest cas, les visites les van realitzar el propi equip de l’Open House
però va ser necessari venir a obrir i tancar l’equipament.

Institut Guuillem Catà

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 8 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 feliciten per la iniciativa i ens
fan arribar els seus taps periòdicament fins el punt que els guarden ens porten els taps
que recullen a la feina o botigues d’amistats.
 Ornamentació
Un altre aspecte del que es té cura durant tot l’any és el de guarnir el centre amb
elements propis de l’època de l’any. Normalment ho fem al vestíbul o a les parets del
primer pis, pensant en l’efecte visual que es produeix en el moment d’entrar al centre.
És un aspecte que agrada molt a la gent perquè alhora de donar-li un toc d’alegria el fa
més acollidor. Va tenir molt d’èxit la decoració de primavera amb flors de papers fetes
amb la tècnica de papiroflèxia i reciclant els fulls dels fulletons de la programació de l’any
anterior que no s’havien repartit. També va agradar molt el recull de fulles i branques
que es va fer per donar la benvinguda a la tardor.
Prova de l’acceptació d’aquesta decoració estacional és que un grup de dones ens van
preguntar si podien ajudar a fer la d’hivern, oferiment que vam acceptar molt il·lusionats.
Partint d’aquí es va organitzar un taller on van presentar propostes de decoració tant per
guarnir l’arbre de Nadal com l’equipament i un cop es van tenir els elements preparats
es va quedar un dia per poder-los penjar de manera conjunta. Un d’aquests elements
va ser aprofitar les flors d’origami de la primavera, pintar-les de blanc i penjar-les
simulant floquets de neu.
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Decoració primavera

Decoració tardor

 Servei de millores de l’equipament
Aquest any s’ha hagut de realitzar diverses millores per a que el casal estigui en
condicions òptimes per a realitzar el servei, com és el cas d’arreglar les humitats que hi
havia al vestuari de la planta baixa o connectar la font d’aigua a la xarxa elèctrica per
poder oferir aigua freda. Una de les millores que fa temps que es reivindicava i per fi
s’ha trobat solució era que a vegades teníem 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 resulta que la instal·lació de wifi és correcte però s’està pagant
per 4 routers que no cal tenir-ne perquè en el moment de fer la obra de rehabilitació del
casal es va aprofitar per a “tirar” la fibra del mateix IMI que ja estava connectat per fibra
a través de la xarxa MPLS Municipal. En el moment de tancament d’aquest document
l’Ajuntament encara no ha donat l’aprovació per donar d’alta el servei i encara no podem
gaudir de les seves prestacions.
També a la part final d’aquest any s’han posat rodes a les jardineres de la terrassa per
no malmetre els taulons de fustes del terra amb la humitat del rec. Malauradament, s’ha
detectat que aquests taulons s’han deformat degut a les dilatacions/contraccions dels
canvi tèrmics i a l’acció del sol, i actualment s’estan mantenint converses amb
l’Ajuntament per valorar accions al respecte. A la façana de la terrassa també s’ha
detectat una decoloració de les fustes però és més un efecte visual que estructural, en
canvi, al terra de la terrassa l’afectació és més perillosa perquè pot derivar en un
trencament de la peça.
Durant tot l’any, especialment a l’estiu, han hagut incidències amb un grup d’adolescents
que hi havia a la plaça. 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. A conseqüència d’això es van haver de substituir les llàmines d’un parell
de persianes de la planta baixa i hem tingut la persiana de la sala d’exposicions malmesa
durant mig any.
Altres actes vandàlics que hem hagut de patir aquest any han sigut les pintades a la
façana i el robatori de la “B” que permetia a la gent identificar què acull l’edifici, ja que
incloïa el nom del casal i el de l’Associació veïnal. Les pintades les van esborrar la
brigada de l’Ajuntament i la “B” la col·locar l’administració però el cost el va haver de
sufragar l’Associació veïnal. També s’ha detectat que està molt deteriorada la cantonada
metàl·lica de la façana de la part del darrera del casal, la que dóna a la plaça. Creiem
que la causa és que els orins dels gossos que normalment van sense corretja.
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Altres millores que s’han portat a terme a les immediacions del centre ha sigut la tala de
la vegetació que estaven a la plaça Can Portabella i que donaven a la finestra de la sala
d’actes. Aquests arbustos tancaven el pas i dificultaven la neteja dels vides i la
possibilitat d’obrir els portalons quan interessava donar visibilitat a les activitats que es
feien a l’interior, no només perquè no hi havia espai sinó també perquè les fulles que
queien als rails impossibilitaven l’obertura.

Humitats del vestíbul

Pals amb claus

Robatori de la B

Pintades a la paret

Plantes a zona de pas exterior

Diferència de color de les
fustes de la terrassa
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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 hauria de ser de
3 persones a jornada completa (responsable de coordinació, responsable de
dinamització i responsable d’informació), però amb la dotació econòmica que es rep
actualment per part de l’Ajuntament no permet cobrir el sou de tots tres i la responsable
d’informació només està contractada a mitja jornada.
Per aquesta raó, durant els dilluns al matí i la franja final de la tarda només hi ha una
única persona al centre realitzant les tasques d’informació i atenció a l’usuari. No
obstant, cal tenir present que el casal ja té una àmplia activitat consolidada i requereix
atendre les necessitats que van sorgint durant les sessions, tant per part dels usuaris
(dubtes, atendre’ls quan arriben una mica abans...) com dels professionals que les
desenvolupen (material, microfonia, etc.). 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 reforçar el sentiment de
pertinença i atendre a les diverses casuístiques de cada grup. A més a més, no cal
oblidar que cada cop som més coneguts al barri i cada cop és major el nombre 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 (Demelsa Cuscurita Royo) 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 desenvolupa són, principalment, les relacionades
amb l’adquisició de productes per poder oferir una bona qualitat del servei (programes
informàtics, servei de reprografia, servei de la font d’aigua...) i assistir a reunions amb
entitats, equipaments i administració (tant de districte com de la xarxa de casals de
barri). D’altra banda, també s’encarrega d’una part de la comunicació portant el perfil
de facebook i elaborant periòdicament els butlletins informatius que s’envien per correu
electrònic als usuaris que així ho han demanat, i de dotar de contingut al centre
(tallers, xerrades, projectes comunitaris, activitats extraordinàries...), no només parlant
amb les persones que venen al casal, sinó també reunint-se amb aquelles que poden
donar resposta a aquestes demandes i parlant directament amb la gestoria en cas
d’haver de fer una contractació i presentar-la després a la presidenta de l’entitat gestoria
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per a que la signi (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, portant
la comptabilitat dels ingressos i les despeses que és generen. És de vital importància
tenir una relació detallada de totes les factures (import, concepte, quan es paguen, si
tenen IRPF...) per poder garantir un balanç nul a final d’any (ingressos igual a despeses),
i fer d’interlocutora amb el tresorer de l’Associació veïnal (que és qui paga les factures),
amb la gestoria (que és qui s’encarrega d’estar al dia amb Hisenda) i amb l’auditor (que
és qui verifica que les factures es poden computar a l’exercici econòmic d’enguany). A
banda d’aquestes tasques, no cal oblidar que també s’encarrega d’elaborar la memòria
anual i els dilluns al matí fa d’informadora i d’atenció a l’usuari perquè és l’únic membre
de l’equip que hi treballa.
El responsable de dinamització/informació (Albert Sagrera Bonet) 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 (que realitza els dies que coincideix amb la
responsable de coordinació) les principals tasques que desenvolupa aquesta figura són
4, dues més d’atenció directe i dues d’indirecte. Al primer grup pertany
l’acompanyament als projectes comunitaris, especialment dels de l’hort, el fotogràfic,
costura i manualitats. 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 desenvolupa 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. Pel que fa les tasques d’atenció indirecte, per una banda
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. Per una altra, cal fer una
especial menció a la tasca de la programació cultural. Aquesta activitat li requereix
una dedicació constant, no tant pel fet d’estar pendent de possible noves propostes sinó
més pel que fa al contacte i seguiment dels artistes, saber donar resposta als seus
requeriments i encaixar-ho al calendari. Cal tenir en compte que aquest any s’ha ampliat
significativament l’oferta d’espectacles culturals i es vol consolidar al 2019. Fet que
preveu que la dedicació que s’hagi d’invertir en aquesta tasca durant el proper any sigui
encara superior.
Les tasques que corresponen a la responsable d’informació són molt diverses i varien
segons les necessitats del moment. És l’únic càrrec que està a temps parcial i enguany
l’han ocupat dues persones, ja que la Patricia Caruso va tenir la possibilitat d’incorporarse a una feina més afí a la seva formació d’educadora social. Després, a partir del 2 de
maig va començar a treballar com a informadora la Patricia López Berlana, una noia que
al 2017 va estar de pràctiques al centre i se’n va encarregar d’obrir el casal durant el
mes d’agost. El fet de conèixer el funcionament intern del centre va ser una de les
principals raons per les que va superar de manera satisfactòria el procés de selecció
que es va obrir per cobrir la vacant de la Patricia. Pel que fa a les tasques a
desenvolupar, l’atenció a l’usuari és la tasca principal, acompanyada de l’actualització
de la base de dades de l’ús de l’espai de trobada familiar i de l’Armari infantil. També ha
donat suport a la preparació de les salses, l’elaboració de cartells i la publicació a les
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xarxes socials, sent ella l’encarregada de programar les publicacions dels espectacles
al facebook i portar l’Instagram.
Aquest any hem comptat amb la col·laboració del Cian, un noi del Col·legi Sagrada
Família de Sant Andreu que va cursar al centre les pràctiques corresponents a
l’assignatura de Formació i Orientació Laboral. Ha ajudat en tasques d’organització
interna, com pot ser classificar i arxivar les matrícules del casal per ordre alfabètic o
revisar llista d’assistència per verificar si queden places lliures. A més a més, com vol
estudiar empresarials ha fet un acompanyament a la facturació dels talleristes i se l’ha
explicat com funciona els IRPF (que cal enviar les factures a gestoria, que es paga
trimestralment, etc) i els pagaments de la seguretat social. Actualment, tot i que ha
finalitzat les pràctiques, continua col·laborant amb el centre en mode de voluntariat, i
està molt interessant en poder assistir a l’auditoria externa per veure la importància que
té tenir tota la informació endreçada i classificada (que ha sigut la seva feina principal al
centre) a l’hora de passar l’auditoria de manera satisfactòria. Realment, és molt
gratificant poder atendre a persones joves i poder-les acompanyar en el camí del
voluntariat.

Personal primera part de l’any

Personal segona part de l’any
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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
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4 Conclusions i recomanacions

Després de gairebé tres anys de vida del casal hem aconseguit que se’ns consideri un
centre de referència en el territori. Prova d’això és que omplim gairebé la totalitat de
places ofertades als tallers i s’ha ampliat el nombre de projectes comunitaris per poder
donar resposta a les demandes de la gent. Malauradament, aquest fet condiciona el
número de sales disponibles obertes a la ciutadania per a usos individuals o a entitats
del barri, és per això, que s’ha decidit no ampliar l’oferta de tallers al considerar-se
activitats de consum directe que, en molts casos, poden accedir en altres centres
especialitzats com són poliesportius o acadèmies. No obstant, de moment es mantenen
els que s’estan realitzant actualment degut a la bona acceptació que tenen i perquè
aquesta font d’ingressos permeten subsistir durant el primer trimestre de l’any que
encara no s’ha cobrat la subvenció i ens permet cobrir les despeses d’espectacles i
d’activitats extraordinàries que són gratuïtes pel públic assistent. D’altra banda, en el
cas que es consideri oportú incloure un nou taller, es valorarà la seva aportació a la
societat (no és el mateix fer-ne un de caràcter esportiu que un de comunicació parentfilial).
Val a dir, però, que el que considerem que té més valor 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 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. Tenim aquelles persones que estan passant moments
complicats i requereixen d’un acompanyament personalitzat, discret i molt empàtic com
són els casos en que han perdut una persona estimada (parella, fills o nonats), que
tenen problemes familiars, o que han diagnosticat un trastorn als seus infants (TEA,
TOC, etc.) o malalties neurodegeneratives a les parelles o progenitors (Alzheimer,
Parkinson). D’altra banda, també hem compartit bons moments com són casaments,
naixements, poder aconseguir plaça a l’escola pública que es desitjava o persones que
han superat un càncer. Realment és molt bonic quan algú ve expressament al casal per
parlar amb nosaltres a comunicar-nos una bona notícia i fer-nos partícips de la seva
felicitat. Normalment, això passa quan anteriorment se’ls ha acompanyat en un moment
d’angoixa i tristesa però que, afortunadament, després esdevé d’exaltació i alegria.
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, 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
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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 passarho 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). No obstant, no
hi ha intenció d’ampliar-ne més, ja que es considera molt important intentar diversificar
l’oferta. Val a dir que és un grup força autònom i que és habitual que quedin per anar a
ballar a altres centres de Sant Andreu i fins i tot van anar al Palauet de Gràcia a una
activitat benèfica. També van quedar diverses tardes aquest estiu per anar a ballar al
parc de La Pegaso. Aquest Nadal van fer un berenar i a l’estiu van fer un àpat abans de
venir a Can Portabella a fer la ballada popular de cloenda del curs.
Durant el 2018 s’ha aconseguit donar resposta a les recomanacions establertes a la
memòria del 2017. S’ha treballat conjuntament amb el Banc del temps per tal de fer-ho
més visible i es cedeixen sales per ajudar als seus integrants a fer els intercanvis.
Al proper any es vol treballar per reduir l’impacte mediambiental del centre apostant per
generar zero residus. Es vol eliminar l’ús de gots de plàstic de la font d’aigua (aquest
últim trimestre fem conscienciació i recordem que portin de casa l’ampolla d’aigua buida
i l’omplin a la font), i es vol substituir la font d’aigua actual que funciona amb bidons
d’aigua de 9 litres, per una que es pugui connectar directament a la xarxa i que s’activi
mitjançant pressionant un pedal o un botó. Aquest nou model permet veure directament
de la font i eliminar els gots de plàstic. A més a més, permet que aquelles persones que
s’hagin acostumat a portar les ampolles d’aigua a les classes les puguin seguir omplint.
Aquest estalvi, per una banda ens permetria reduir la petjada ecològica que genera
l’equipament mentre que a la vegada s’aconsegueix un estalvi econòmic que permetria
dignificar els sous dels professionals que es contracten, tant els talleristes com els
músics, i així poder tenir la possibilitat d’ampliar l’oferta d’espectacles i formacions per
oferir al veïnat.
També s’està treballant per poder incloure un cicle de conferències vinculades amb la
dóna i, especialment, al col·lectiu LGTBI. La idea és tractar temes que tinguin interès
per les integrants del projecte comunitari del Cercle de dóna i que els portin a la reflexió
per, posteriorment, poder debatre al grup. Tanmateix, totes les xerrades i/o activitats
que es realitzin seran obertes a qualsevol persona que estigui interessada en el tema
(no només a les dones del Cercle). Actualment s’ha establert contacte amb entitats del
territori amb les que es vol col·laborar i es participarà en la Taula de Dóna del districte
que es celebrarà al mes de gener.
No es vol tancar aquest capítol sense dedicar unes línies a la problemàtica que tenim a
la terrassa pel que fa a les fustes del terra (especialment) perquè s’han deformat degut
a les dilatacions/contraccions dels canvi tèrmics i la calor extrema que han de patir
durant l’estiu. A la façana de la terrassa també s’ha detectat una decoloració de les
fustes però és més un efecte visual que estructural, en canvi, al terra de la terrassa
l’afectació és més perillosa perquè pot derivar en un trencament de la peça. Per allargar
la vida de les fustes actuals s’ha parlat amb l’Ajuntament per posar un tendal que doni
ombra a la terrassa. A més a més, aquesta inversió facilitaria que més gent puguis fer
servir la terrassa a l’estiu, ja que és un període on ve de gust passar l’estona en espais
oberts. Fa un temps que es va notificar aquesta petició a l’Ajuntament i es va acordar
seria l’Administració qui es faria càrrec d’aquesta despesa perquè amb el pressupost
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actual del centre no és possible fer aquesta inversió. Tanmateix, no s’ha tornat a tenir
notícies al respecte i seria molt interessant poder-ho fer durant l’hivern, abans que arribi
de nou la calor.
Un altre aspecte que està pendent de solucionar el problema de la connexió a la fibra.
Recordem que membres de l’IMI van detectar que ens arriba la fibra però que no estem
donats d’alta del servei i actualment s’està pagant per 4 routers (que és més car).
Per últim, al mes de desembre es va observar que la cantonada metàl·lica de la façana
de la part del darrera del casal la que dóna a la plaça, està molt deteriorada. Creiem
que la causa són els orins dels gossos, ja que és una zona d’esbarjo habitual d’aquests
animals durant tot el dia i normalment van sense corretja. Potser seria convenient que
al proper 2019 passés la urbana més sovint per avisar als amos de que han de portar
els gossos lligats i tenir cura d'on fan les seves necessitats.
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
pressupost del que es disposa i 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.

Alguns dels regals fets per part 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

2018

Gener

182,5

AV-tallers

Febrer

149,50

36,5

Març

129,5

42

34

Abril

171,50

Maig

211,5

Juny

149

Juliol

132,5

43,5

36,5

20

8

51

47

24,5

385

2

7,5

7,5

7,5

37

8

10

4

68

18

15

9

194

4

179

17,5

12,5

13

12

12

9

AV-reunions

1,5

2

2

1

2

2

2

Tertúlia cervantes

10

10

6

10

8

6

2

Teatre Les 7 tocades

6

0

0

0

0

0

Teatre La Tribu

6

8

8

8

8

8

APPCAT

15

21

21

21

20

23

Teatre Fil Vermell

18

10

Serv. Socials Sant Andreu

6
17
33

0

6

27

33

12

20

10

10

5

5

2,5

2,5

9

12

12

12

15

15

12

Maria Cera

8

18

1,5

36

12

98
132
27,5

19,5

Gabriel Jaumot

52

14

Comunitat xinesa Wey
Pol Orrit

Setembre
Octubre
Novembre Desembre
TOTAL h
106,5
195
152
110,5
1.690,0

42

7,5

2

29

20

Janet

20

6

10

16

Club Handbol Sant Andreu

2,5

Grup mares Gemma Pérez

2

2

2,5

2,5

Grup mares Rosa Fernández

1,5

5,5

15

1,5

3

4

1

34

Veïns Virgili 20

6,5

Laura Macià

2,5

Pal·las Atena

2,5

Francisco

1,5

1,5

Ingesan

1,5

1,5

Mikel

2

2

10,5
2,5

3

8,5

3

2

2

21

2

2

Maria Molina - BdT

3

Xavi Caro

6

Carla Molina

8

Flavia TEATRE

1

4

8

16
3

10

22

2

3

16

5

15

Òmnimu

30

30

Ava-Aupair

7,5

7,5

Marta Santos

4,5

Mireia Biel

6

6

12,5

10

2

41

2

2

Grup de mares Jasmina
Kids&Us

9

9

50

50

Carlos

7

Núria Marquès

3

3

2,5

12,5
3

Ajuntament

2,5

Oscar Fernández

3

5,5

2

10

12

Elena Gallinat

1,5

4

5,5

Eva López

1,5

La Santa Teatre

1,5

4

4

Demelsa

1

AMPA-Laia

2

4

9,5

2,5

IMMA-Acroioga

2,5

La Petita del Swing

3,5
6

10

9

31

1

Virginia Blasco

1

12,5

Margarita

4

Xicoi

1

6

3,5

16

3,5

13,5
1

Montse Bou

10

Cesar Trapote

1,5

Reunió Escala Albert

8

3

21
1,5

3

La Mucnchausen

3
2,5

BdT

1

Carles Lapeña

2

Núria Poblet

2

4,5

7
1
2
2

Anna Farré

3

3

Adriana Cànavdes

2

2

2

8

TOC 2,0

3

3

JJGG Productions

USUARIS

2

TOTAL Pax
2018
6.740

AV-tallers

Gener

622

Febrer

618

Març

493

Abril

582

Maig

839

Juny

637

2.686

240

272

224

272

282

244

AV-reunions

159

9

20

20

20

15

15

Tertúlia cervantes

161

21

28

28

28

28

28

94

34

4

4

44

4

4

Teatre Les 7 tocades
Teatre La Tribu

238

21

APPCAT

494

34

Teatre Fil Vermell

187

18

Serv. Socials Sant Andreu

366

80

Comunitat xinesa Wey

460

35

53

60

42

35

9

12

33

36

40

40

20

20

10

10

70

50

26

44

54

54

44

44

40

40

30

2

1

75

63

20

35

25

16,00

10

7

2

10

10
4

Grup mares Rosa Fernández

16

16

Veïns Virgili 20

68

25

52

5

5

Pal·las Atena

92

18

Ingesan
Mikel

1

1

20

20

2

2

8

Maria Molina - BdT

10

6

37

21

Carla Molina

26

15

Flavia TEATRE

12

8

2

3
24

Marta Santos

66

4

3

3

Carlos

2

8

21

21

220

220

4

2

Núria Marquès

10

10

Ajuntament

38

30

Oscar Fernández

60

10

50

8

6

2

Elena Gallinat
Eva López

1

10

16

16

3

3

9

4

AMPA-Laia

30

10

20

IMMA-Acroioga

73

22

6

8

8

55

50

Margarita

39

1

Xicoi

30

30

24,00

264

120

2

2

Reunió Escala Albert

9

9

20
96

48,00

5

10

5

BdT

2

2

Carles Lapeña

2

2

Núria Poblet

10

10

Anna Farré

4
2

TOC 2,0
JJGG Productions

115
35

21
5

18

Cesar Trapote

Adriana Cànavdes

35,00

5

Virginia Blasco

La Mucnchausen

4

8

Demelsa

Montse Bou

5

1

La Santa Teatre

La Petita del Swing

2,00
2

4

3

Kids&Us

6

16

24

Grup de mares Jasmina

27

7

Ava-Aupair
Mireia Biel

4

8
24

Xavi Caro

Òmnimu

28

43

Laura Macià
Francisco

14

28

74

40

8

0,00

33

5

14

170,00

15,00

67

40

8

342,00

15

27

30

Grup mares Gemma Pérez

368

15

40

64

47

112

15
-

15

19

273

160

9

71

Janet

Desembre
481

28

22

Gabriel Jaumot

2

Novembre
732

40

Maria Cera

Club Handbol Sant Andreu

Octubre
845

28

Pol Orrit

28

472

Setembre
419

40
-

28

Juliol

4
2
40

40

35,00
35,00
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5.2

Setmana tipus

Les sales estan ocupades majoritàriament per les tardes, que és quan hi ha major
activitat, ja que es concentren no només les activitats dirigides (tallers i xerrades) sinó
també el major nombre de projectes comunitaris i les cessions d’espais fixes. Tanmateix
no hi ha previst programar més tallers per arribar al 100% de l’ocupació perquè ens
agrada disposar de sales lliures per a que estiguin disponibles per al veïnat que necessiti
sales de manera puntual.
D’altra banda, els divendres és el dia que no es programen tallers per les tardes perquè
és el dia reservat per realitzar activitats culturals, principalment concerts, i així no hi ha
problemes de sonoritat i permet que tothom hi pugui anar.

Dll Dia

Exposició

Sala Actes

Entitat 1

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Taller 4

Terrassa

9:00

Dm Dia

10:00

Expo
Agnès Mateu

10:30
11:00
11:30

Pilates

Costura

Ball en línia
11:15

Marta Genís
Teatre
2,00

9:30
10:00
10:30

Pintura

11:00
12:00
12:30

13:00

Sala Actes
Gimnàstica
14,00
Gimnàsia i estiraments
fins 11:15h

Entitat 1

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Taller 4 Terrassa

10:00

Estimulació
musical -1
Estimulació
musical 1-3

10:30
11:00
11:30

8,00

17:00

Juga en anglès
5-7a

17:30
18:00

BdT

Posa't en forma ballant

19:30

SAF

Grup criança
Tertúlia
Cervantes

Anglès adults
18:45-20:15h

18:30

Exposició

Sala Actes

Entitat 1

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Taller 4

9:00

Ioga integral
19:45-20:45h

Expo
Agnès Mateu

11:30

BdT

Hipopressives

Terrassa

Dv Dia

Exposició

9:30

Arteràpia

11:00
11:30

12:00

18:15 - 19:30
EntreLL-italià

Anglés 8-10

Manualitat

Anglès Adult
18:45 a 20:15h

Estimulació
musical -1
Estimulació
musical 1-3

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

Ioga infantil
6-8a
Bollywood

Expo
Agnès Mateu

Sala Actes

Gimnàstica
14,00

Entitat 1

Entitat 2

Entitat 3

Entitat 4

Entitat 5

Taller 3

Taller 4 Terrassa

Gym bebè
11:00-11:50h

13:30

16:30
17:00

Serv. Socials
St. Andreu
10,00

17:30

16:00
16:30

Memòria

17:00

Ritme i mov.4-5a

17:30

18:00

18:00

St. Andreu
Fotogràfic

18:30

Pilates

19:00
19:30

Roda Cubana

20:00
20:30

18:30

Cercle dones

Meditació

Les 7 tocades

19:00
19:30

EntreLL-català
Informàtica

EntreLL-anglès 1
17:15 - 18:15h

Teixint Portabella

Pintura
12,00
Manualitats
infantil 3-5a
Parlem Swing

Swing i lindy hop

12:30

Comunitat
xinesa Wey
10,00

Taller 4 Terrassa

19:30

INAUGURACIÓ

16:00

Taller 3

18:30

13:00

13:30

Entitat 5

9,00

17:00

L'hortet

12:00

12:30
13:00

Entitat 4

Marta Genís
Teatre
2,00

10:00
10:30

Ball en linia
11:15-12:30

Entitat 3

20:30

9:00

10:00

EntreLL-Francès

19:00

20:30

Dj Dia

Ball en línia

18:30
19:30

9:30

Grup sortides

18:00

20:30

Entitat 2

APPCAT

16:00

Ritme i mov.6-7a

17:30

20:00

Entitat 1

Balla amb el teu bebè
11:15 a 12h

13:00

17:00

Estimulació sensorial
3-4 anys

20:00

Sala Actes
Posa't en forma ballant

13:30

16:30

19:00

Expo
Agnès Mateu

12:00
12:30

16:00

16:30

Exposició

9:30

Serveis socials

13:30

Francès

16:00

Dc Dia
9:00

Marta Genís
Teatre
2,00

Ioga integral

13:00

13:30

11:00

Expo
Agnès Mateu

11:30

12:00
12:30

10:30

Exposició

9:00

9:30

La Tribu
Pat Boixet

Taller contractat
Taller voluntari
Cessió d'espais
Projecte comunitari
Activitat associació veïnal
Exposició
Xerrades

20:00
20:30

5.3

Programa del Cicle de La Guitarra de Concert

Gener - A Contratempo Duet: “De la Nostra Terra”  67 persones
A Contratempo és un duet format per José Galeote (guitarra) i Elena Salgado (flauta
travessera) que pretén, a través de la seva tasca concertística, donar a conèixer al públic
un repertori propi de les nostres contrades, centrat en autors catalans en actiu i també
de la tradició històrica.
En paraules dels mateixos músics: “Essent Catalunya el bressol mundial de la guitarra
de concert, amb un repertori cambrístic d'altíssima qualitat i de gran importància
històrica, és per a nosaltres, músics, musicòlegs i compositors, quasi una obligació
moral donar llum a aquesta tradició.”
Febrer - Miguel Fornell: “Soledades”  38 persones
Miguel Fornell cursava estudis de música moderna quan la guitarra clàssica i en
especial la flamenca van irrompre a la seva vida i el van portar a dedicar-s’hi plenament.
Tant és així, que entre el 2004 i el 2012 va obtenir el Títol Superior en ambdós
instruments al Conservatori del Liceu i no ha abandonat la seva passió des de llavors.
Ha estudiat amb els guitarristes clàssics Sergi Vicente i Guillem Pérez-Quer i amb els
flamencs Manuel Granados i Juan Ramón Caro. Paral·lelament completa la seva
formació amb cursos i classes magistrals amb els guitarristes Sadahiro Otani, Fernando
Rodríguez i Rodrigo Neftalí, amb la pianista i pedagoga Núria Patau i amb el guitarrista
i “cantaor” flamenc Joaquín Herrera.
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Fornell ens oferirà un concert amb les obres del seu primer disc en solitari “Soledades”,
i ens presentarà algunes peces del seu proper treball “Soledades II”, totes elles creades
pel mateix Fornell i dedicades a històries personals o familiars.
Març - Juan Carlos Arancibia: “Música de Espanya y Latinoamérica”  57
persones
El diari alemany "Westfälische Nachrichten" el descriu com "un increïble expert de la
guitarra i un dels més importants guitarristes de la seva generació”. Més de 200
actuacions a Alemanya, Perú i diferents ciutats d’Europa avalen la qualitat d’aquest
músic.
Després d’estudiar amb els millors mestres i d’actuar en els auditoris més importants del
Perú, el 2006 s’instal·la a Alemanya on continua formant-se fins assolir l’excel·lència
“Masters in Chamber Music” a la Rober Schumann Hochschule de Düsseldorf.
Guanyador de nombrosos premis internacionals i aclamat per la premsa pels seus 3
treballs discogràfics actualment és professor a la Universitat de Dortmund i des del 2015
dirigeix la Guitarensemble of the TU Dortmund.
Ens oferirà un recital amb obres de Turina, Sor, Llobet, Barrios, entre d’altres.
Abril - Estudiants del Taller de Músics Escola Superior d’estudis Musicals: Noriko
i Ferran: Poesia, Jazz i Rock and Roll  30 persones
La música d’aquest duet format per Noriko (veu) i Ferran Borrell (guitarra elèctrica) està
fortament influenciada pel jazz més contemporani i pel pop més elaborat. En el seu
repertori hi trobem poemes musicats de Miquel Martí i Pol o Salvador Espriu, entre
d’altres, i versions molt personals, per exemple, de Sílvia Pérez Cruz o Lluís Llach.
Maig - Manuel Alonso i Vicenç Solsona: “Fusionando”  40 persones
La guitarra flamenca del mexicà Manuel Alonso es fusiona amb el jazz i la música llatina
del també guitarrista Vicenç Solsona per oferir-nos un concert d’un nivell altíssim que es
presta a la improvisació i al diàleg entre aquests dos mons.
Manuel Alonso, situat a l’elit internacional de la guitarra flamenca actual és el primer
mexicà a obtenir el Grau Superior de Guitarra Flamenca a l’ESMUC. Ha rebut formació
de grans mestres com Rafael Cañizares o Manolo Sanlúcar i ha participat en diverses
gires i festivals internacionals de gran prestigi a Mèxic, Espanya, Alemanya, Àustria,
França, Suïssa, Itàlia, etc.
Per la seva part, Vicenç Solsona, professor de guitarra i de conjunt instrumental de jazz
i música llatina al Taller de Músics des de fa gairebé 20 anys, destaca per haver
col·laborat amb artistes com Paquito D’Rivera, Danilo Pérez o Horacio “El Negro”
Hernández i acompanyar a cantants com José Luís Perales, Chavela Vargas o Maria
del Mar Bonet. Com a sideman, té una extensa discografía amb més de 40 gravacions
al llarg de la seva trajectòria.
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Juny - Pia No Forte Dúo: “Música per piano i guitarra del Segle XX”  57 persones
Pia No Forte neix el 2016 a Barcelona de la mà de Juan Ramón Arceo (guitarra clàssica)
i Carlos Picón (piano) amb l’objectiu de promoure la música per a piano i guitarra del
segle XX. Aquests dos instruments, tan diferents però tan propers alhora, dialoguen i es
compaginen a la perfecció tant per les capacitats líriques com harmòniques.
Juan Ramón Arceo, comença els seus estudis als 7 anys d’edat i realitza el Grau
Superior de Música a la Folkwang Musik Hochschule d’Essen, Alemanya. Ha actuat en
nombrosos concerts com a solista o amb alguna de les formacions de música de cambra
en les que ha participat a diverses ciutats de Mèxic, Espanya o Alemanya. També
col·labora com a programador del Cicle de Guitarra al Casal de Barri Can Portabella
proporcionant concerts de gran nivell amb guitarristes de renom internacional.
Carlos Picón, estudia piano al Conservatori Superir del Liceu amb la professora Olga
Kharitonina i al 2012 finalitza els seus estudis amb el mestre Tensy Krismant. Completa
la seva formació amb clases magistrals de Mauricio Moretti, Tensy Krismant, Daniel
Liborio i Albert Atenelle.
Juliol – Hugo Acosta & Winfried Kellner: “La Guitarra Mexicana”  55 persones
A l’últim concert abans de marxar de vacances comptarem amb la presència de dos
músics mexicans, concretament de la ciutat de Guadalajara. Tots dos van fer carrera a
l’Escola Superior de Música de la ciutat alemanya de Deltmond i tots dos han estat
guardonats en diversos festivals i certàmens.
L’excel·lència de les 6 cordes està garantida en aquest recital on s’interpretaran grans
obres de compositors europeus.
Octubre - Tente en el aire: “Una mirada al pasado”  40 persones
Grup resident a Barcelona dedicat a la interpretació de la música antiga amb especial
èmfasi en el repertori del segle XVIII de la que fora la
Nova Espanya, actualment Mèxic.
Així doncs, partitures com Las lecciones para violin solo d’Olivari, peces i danses
pertanyents al Manuscrit Hague i a La Tablatura Musical, alguns Sonecitos del país, i
també l’obra de destacats músics residents a la Nova Espanya (Sumaya, Jerusalem,
entre d’altres), han tingut cabuda en la tasca de divulgació del patrimoni musical de
Mèxic. Tente en el Aire està format per Alejandro Correa (violí), Cèlia raspall (violí),
Marta Sala (violoncel), Joan Castillo (clavicèmbal), Josafath Larios (percussió), Eduardo
Hernández (jarana) i Esther Ribot (soprano) que comptaran amb col·laboració de Juan
Ramón Arceo (guitarra).
Novembre - Tangozzolla duet: “El tango de vanguarda”  30 persones
La Marie Perea (violí) i el Fix Nicolet (guitarra) interpreten Astor Piazzola adaptant la
seva música original a aquesta formació reduïda. Així, a partir de la gran varietat de
colors i matisos propis del tango creen, a través de la seva interpretació, una intimitat
envoltant i emotiva. Un duet per gaudir en tots els sentits.
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Desembre – Divagação  0 persones perquè s’ha posposat per l’11 de gener del 2019
Divagação és un duet format per Ana Moreira (violoncel) i Elisabeth Roma (guitarra).
Totes dues han desenvolupat la seva formació a Catalunya i a l'estranger (Lisboa i Viena
respectivament) i han dut a terme una intensa trajectòria concertística i pedagògica.
El duet ens proposa un recorregut musical personal i lliure on escoltarem peces que
tenen un significat especial i que els plau de compartir.
Entenent la música com una forma de comunicar emocions, s'hi impliquen totes les
experiències que han contribuït a fer de la música una necessitat de fer-la, d'escoltar-la
i, en definitiva, de viure-la.
Gran part del repertori proposat és escollit entre músiques que no són originals per
aquesta formació. Per això la majoria de les peces estan arranjades, adaptades o
recreades per elles mateixes.

5.4

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

Ball en línia a la plaça

Dinar previ a la ballada

Ball en línia a La Pegaso

Ball en línia a la plaça
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Experimentació sensorial
(pintura)

Experimentació sensorial (sorra
cassolana)

Manualitats (titelles)

Manualitats (atrapasomnis)

Balla amb el teu bebè

Balla amb el teu bebè (grup)

Dansa del ventre

Taula de llums (presentació)
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Taula de llums (dibuix)

Manualitats creatives (creant
monstres amb parts de varis animals)

Taula de llums (ombres)

Manualitats creatives (creació
lliure)

Pintaprojeccions amb dofins

Pintaprojeccions (ombres)

Pintaprojeccions (galàxia)

Pintaprojeccions (figures Nadal)
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Cuina infantil (pastanaga)

Cuina infantil (browni)

Cuina amb microones

Cuina amb microones (receptes)

 Projectes comunitaris

La Pilar ajudant a la Rosa
(Teixint)

Primer dia del Cercle de dona

Detall de casament (Teixint)

Un dia de pluja intensa (Cercle de
dona)
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Santa Coloma (Sortides T-10)

Berenar d’hivern
(Entrellengües)

Collserola (Sortides T-10)

Berenar d’estiu (Entrellengües)

Selecció Couch (Can
Portallibres)

Selecció Ciència (Can
Portallibres)

Selecció humor (Can
Portallibres)

Selecció Idiomes (Can
Portallibres)

60

Memòria Casal de Barri Can Portabella 2017
Selecció novela (Can
Portallibres)

Selecció infantil (Can Portallibres)

Assaig de duplicats (SAF)

Photoshop (SAF)

Sortida (SAF)

Capçalera del facebook (SAF)

Inauguració Mikel a Montcada
(SAF)

Acompanyament a la inauguració
del Mikel (SAF)

 Activitats extraordinàries

Ballada Comerç al carrer

Ballada recollida d’aliments
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Renova la teva Joguina

Renova la teva Joguina.
Joguines grans

La Tom, l’osseta amb una vida
llarga (contacontes)

La Tom, l’osseta amb una vida
llarga (taller)

Organitzadors del concurs KPop

Participants al concurs de KPop

Grup femení KPop

Grup masculí KPop
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Grup mixte adolescent KPop

Grup mixte jove KPop

Guanyadores grup KPop

Guanyadora solista KPop

 Espectacles

José Galeote (Cicle de guitarra)

Gospel Cor de Cors

Miguel Fornells (Cicle de
guitarra)

Noriko i Ferran (Cicle de
guitarra)
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Manuel Alonso i Vicenç Solsona
(Cicle de guitarra)

Piano Forte (Cicle de guitarra)

Tente en el aire (Cicle de
guitarra)

Enregistrant Tente en el aire
(Cicle de guitarra)

Gala lírica (actuació)

Gala lírica (actuació II)

Civilitzats, tanmateix
(Microteatre)

L’entrevista (Microteatre)
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La Llorona (Microteatre)

Primos (Microteatre)

La Perruca (actrius i actor)

Infant-espectador-actor
(La Perruca)

Mare-espectadora-actriu
(La Perruca)

Mare-espectadora-actriu2
(La Perruca)

Cris Blasco & Pat Sol (Concert
inclusiu amb llengua de signes)

Sentint les vibracions (Cris
BAlsco & Pat Sol)
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Tente en el aire (Cicle de
guitarra)

Enregistrant Tente en el aire
(Cicle de guitarra)

Pablo Martín 4tet (Públic)

Pablo Martín 4tet (Festa Major)

 Exposicions

Polaroids i retrospectives (Jose
Rubio)

Encreuament de camins (MOT)

Matrius (Agnès Mateu)

A la recerca de la màgia de la
llum i del color (NS-Flotografia)
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Poemes que ens apropen
(Intercanvi del Poema)

Poemes que ens apropen
(Lectura del Poema)

Poemes que ens apropen
(Cartell i maqueta)

Poemes que ens apropen (Detall
de la maqueta)

La fotografia a través dels
meus ulls (projecció)

La fotografia a través dels meus
ulls (Mikel)

Grup de pintura Can Portabella
(Bassas)

Grup de pintura Can Portabella
(Joan)
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Grup de pintura Can Portabella
(MOT)

Grup de pintura Can Portabella
(Guillem)

Marqueteria (Roser)

Artteràpia Bubble

Pintura per l’ànima (David
Mateu)

La llibertat dels colors i de la
imaginació (Ass. Pintors Sant Andreu)
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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
Sant Andreu fotogràfic
https://www.facebook.com/groups/1810536762512660/
Exposicions i cursos
17-09-201/8.Betevé
https://beteve.cat/cultura/roser-jove-quadres-marqueteria-can-portabella/
Col·laboracions
http://www.asociacionaise.org/
http://www.duplicacionmecp2.es/
http://lasagreraesmou.org/
http://www.appcat.cat/
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