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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 el treball en xarxa i la interrelació, tant entre persones assídues al casal com 
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 
En aquest apartat s’inclouen les principals tasques que es realitzen el centre i que 
constitueixen els seus pilars d’acció. Per una banda es troben aquelles que esdevenen 
de curta durada i que en molts casos sorgeixen de manera més espontània, com el 
servei d’atenció a la ciutadania o els espais de trobada. D’altra banda, tenim tres serveis 
més que requereixen d’una major continuïtat. Un correspon a les activitats de formatives 
i de lleure, que tenen una vessant més d’autocomplaença (les persones venen a fer 
l’activitat dirigida i marxen). Els altres dos corresponen a serveis més socials que es 
basen en l’autogestió i l’apoderament de les persones: la cessió d’espais està més 
enfocada a donar suport a l’associacionisme i demandes puntuals de la població per a 
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reunir-se, mentre que els projectes comunitaris estan dirigits a la promoció del 
voluntariat i la generació d’espais per compartir coneixements. 

 

 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 es realitza persona responsable d’informació que es troba situada 
al taulell que hi ha al vestíbul, de mode que és el primer contacte que té la gent amb el 
personal del centre. Les seves tasques principals són: 

 Donar la benvinguda: consisteix en saludar i tenir un primer contacte amb la 
persona que accedeix per saber si necessita algun tipus d’assessorament o ja 
sap a quina sala ha d’anar. 
 

 Donar informació: Hi ha dues tipologies d’informació que la gent demana. 
Aquella que és externa al centre com pot ser com arribar a una adreça ja 
coneguda, conèixer la ubicació d’altres equipaments o informació d’activitats de 
ciutat. Tanmateix, el major volum de consultes estan relacionades de manera 
directa amb el casal com són les que tenen referència a quines activitats fem, 
com es poden fer exposicions o fer formacions al casal. En el cas de voler 
informació sobre la sala de jocs infantil normalment requereix que algú de l’equip 
l’acompanyi fins a l’espai per ensenyar-li i explicar-li el funcionament mentre 
l’infant juga. Això evita que l’infant es posi neguitós durant l’explicació i que les 
famílies tinguin una sensació d’atenció més personalitzada alhora que ens 
assegurem que hagin entès bé les normes de convivència de l’espai.  
 

 Fer acompanyament: 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 se’ls faci un servei d’escolta i acompanyament. A 
vegades, venen una estona abans de l’hora d’inici de l’activitat, seuen a les 
cadires que tenim al taulell i només cal donar conversa i fer-los companyia. Però 
d’altres, parlen de temes més personals i amb una gran càrrega emocional com 
són els problemes de salut, relacions familiars o dol d’un ésser estimat. Aquests 
casos requereixen d’un acompanyament més curós que sigui pausat per 
respectar els tempos de la persona afectada i respectuós amb els seus 
sentiments. És per això que es realitza a un espai més discret com és el despatx 
que hi ha al vestíbul i que es pot tancar per garantir la privacitat. Normalment, 
són casos que després tenen una continuïtat, és a dir, que es genera un vincle 
molt especial i ens van explicant el seu procés intern. Hi ha que venen 
habitualment al casal per fer activitats i obligar-se a sortir de casa i d’altres que 
venen expressament a parlar perquè se senten recolzats i estimats. Aquest és 
el cas del Manu, una persona molt vinculada al casal amb qui teníem previst fer 
una exposició i que un dia ens va dir que no podria fer-la perquè s’havia mort el 
seu fill que vivia a l’estranger d’un atac de cor als 40 anys. Òbviament, li vam dir 
que no es preocupés i li vam donar tot el nostre suport. Han sigut uns moments 
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molt complicats perquè ens havia parlat molts cops del seu fill i hem viscut de 
manera molt directa tot el procés de dol perquè tot i que ja no ve a pintar es 
passa regularment a saludar. Un altre cas especial és el de l’Emilio, un home 
octogenari que abans venia al grup de Tertulia i que tot i que el grup s’ha dissolt 
continua baixant cada dilluns per parlar una estona. És una persona molt 
entranyable que està molt pendent de la seva dona que té demència senil i amb 
el que hem forjat una relació molt estreta. La veritat és que ens fa patir molt quan 
a l’hivern ens explica que s’ha d’aturar diverses vegades a seure en un banc 
abans d’arribar al casal, en canvi, quan ens diu que ha pogut venir sense aturar-
se sempre ho celebrem amb rialles i abraçades, perquè això és un símptoma de 
que ja arriba el bon temps i que ja ha superat l’època més difícil. Sigui quin sigui 
el motiu, la realitat és que aquestes petites grans històries fan que les seves 
protagonistes assoleixin un sentiment de pertinença vers al casal i una 
complicitat directa amb les persones que hi treballen. Molts cops no es pensa 
que la persona que hi ha a informació només és una cara amable que diu “Bon 
dia” però està clar que és molt més que això, és un dels eixos vertebradors del 
casal. 
 

A banda de l’atenció presencial també es presta atenció a distància mitjançant telefonia 
i internet (xarxes socials, web i correu electrònic). 

Les consultes telefòniques són les més escasses, normalment fan referència a tallers 
(saber si hi ha classe o quin és el dia de les inscripcions). Tanmateix, cada cop fem més 
treball en xarxa i això fa que cada cop hi hagin més trucades des d’altres equipaments 
o entitats amb les que es té relació. No obstant, el canal més habitual a l’hora de 
contactar amb el casal és el correu electrònic. A més a més, periòdicament s’envia un 
newsletter amb aquella informació que es considera necessari fer una especial difusió. 
Normalment correspon a les dates d’inscripció, 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. Actualment s’envia informació a 
aquelles persones que ens han donat l’autorització per a fer-ho, ja que l’any passat ens 
vam haver d’adaptar a la nova política de protecció de dades d’acord al Reglament (UE) 
2016/679. 

Pel que fa a les xarxes socials, disposem de facebook i d’Instagram. Inicialment teníem 
un perfil on es penjaven notícies relacionades amb el territori o que feien referència a 
les persones usuàries del centre, amb l’objectiu d’afavorir així possibles sinergies. 
D’altra banda, també es dinamitzava una pàgina de facebook on només es feu 
divulgació d’activitats que tenien al casal com a protagonista (fotografies, notícies, 
articles, etc). En primera instància es comunica de coses avisant del què i quan es faran, 
i un cop ja s’ha produït l’esdeveniment es pengen fotos 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 al darrer trimestre es va decidir reduir l’activitat del perfil i passar-ho tot a 
la pàgina, pel fet de concentrar tota la informació en un únic canal permet visualitzar 
millor quines a iniciatives es dona suport i, en definitiva, l’ideari del casal. Per tot això, 
durant la tardor vam posar missatges al perfil avisant de que cada cop tindria menys 
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activitat i que se’ns podia seguir a través de la pàgina. Tanmateix encara el fem servir 
per interaccionar amb les persones que ens etiqueten al perfil.  

El compte d’Instagram ens permet fer més publicacions que podem vincular amb el 
Facebook de manera directa. D’aquesta manera arribem també a un públic més jove i 
ens dóna la possibilitat d’interactuar de forma més immediata amb els nostres seguidors. 
Actualment ens segueixen 563 persones i donem retroacció a 126 (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”. 

En definitiva, total hi ha 4.025 persones que tenen fitxa amb dades a l’equipament i 1409 
les seguidores del facebook i 563 del Instagram.  

 

 
 Perfils de seguidors al facebook 

 

  

 Perfils de seguidors a l’instagram 

 

 Espais comuns 
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, principalment: el vestíbul, 
l’espai de descans o a la terrassa. 

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 
d’últimes novetats. En canvi, la durada de les trobades que s’originen a l’espai de 
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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 (regal d’una usuària del casal). 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. 

 

 
 Racó de descans 

 

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

Els espais i sales del casal es posen a disponibilitat de tothom, a qualsevol persona, 
grups, associacions, entitats o empreses que necessiti un lloc per desenvolupar la seva 
tasca sempre que s’ajustin a llei, per tant, no es poden fer apologia de la violència, 
racisme, intolerància, etc. o que discriminin per contingut o dret d’accés per causa de 
gènere, raça, cultura o religió. Tenen preferència les entitats ubicades al barri a l’igual 
que les activitats de caire obert a la participació i aquelles d’interès informatiu, social o 
cultural, 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. Es tracta de l’Associació veïnal Sant Andreu Sud, que 
a banda de reunir-se la Junta tots els dilluns per tractar temes interns i referents al casal, 
també fa ús de les sales per a que els seus associats puguin desenvolupar activitats 
internes com poden ser els tallers de pintura, memòria o francès (entre d’altres). 
Tanmateix no és la única que es reuneix periòdicament al casal, sinó que cada cop hi 
ha més entitats i grups que ens demanen sales.  

• Associació de persones afectades per la pòlio i post-pòlio a Catalunya 
(APPCAT). Es reuneixen un cop per setmana per tractar temes interns de 
l’associació i atendre consultes (normalment relacionades amb ajudes 
econòmiques i tràmits burocràtics) independentment de si la persona està 
associada o no. El contacte amb aquesta Associació es va produir al 2016 quan 
un dels membres de la Junta va venir a viure als edificis nous del carrer Virgili i 
va comprovar que el casal estava adaptat. Ja que fins ara es reunien a un lloc 

http://www.appcat.cat/
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que no complia les normes d’accessibilitat i és un col·lectiu que cada com tenen 
més problemes de mobilitat (actualment dues persones venen en cadires de 
rodes). 

• Asociación Cultural Amanecer (AMA), formada per dones xineses que venen a 
assajar un cop a la setmana balls tradicionals, ja que fins que no van contactar 
amb nosaltres al 2017 mitjantçant l’Assosciació de comerciants 11 de setembre 
ho feien al restaurant d’una de les integrants del grup.  

• Asociación TOC 2.0 Barcelona. Aquesta associació es va començar a reunir al 
casal a la tardor del 2018. És 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 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 transport 
públic. Dos cops al mes realitzen sessions informatives sobre el TOC, totes amb 
caràcter gratuït. Una va dirigida al públic en general, i l’altre exclusiva pels 
associats. L’objectiu és explicar de forma pràctica i àgil les principals 
característiques d’aquest trastorn. 

• Andròmines. És una entitat que acull projectes formatius destinats a persones 
en risc d’exclusió social per equiparar les oportunitats d’integració de les 
persones a l’hora de trobar feina. Aquest any, han fet a Can Portabella la 
formació del curs d’auxiliar de neteja, amb l’objectiu de capacitar-los en el domini 
de les tècniques i actituds que permetin realitzar les tasques de neteja i 
manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, complint amb la 
normativa aplicable en matèria de seguretat i salut. Van estar un total de 200 
hores, distribuïdes entre els mesos de d’abril i juny. 

• Activament. És un grup de persones usuàries i ex-usuàries del Servei de 
Rehabilitació Comunitària (SRC) del Centre de Salut Mental d’Adults (CSM) de 
Sant Andreu, que a la vegada, pertany a la Fundació Vidal i Barraquer. El seu 
objectiu principal és l’apoderament de les persones que el constitueixen i lluitar 
contra l’estigma i la discriminació que pateixen dins de la societat. Al mes de 
febrer van començar a venir al casal a desenvolupar el projecte del GAM (Grup 
d’ajuda mútua) i al maig van iniciar el Club Social, un espai de trobada 
autogestionat pels seus integrants on decideixen quines activitats realitzar de 
caràcter lúdic-social, cultural, esportives o formatives. Totes elles amb la mirada 
d’ampliar la seva xarxa social i fomentar la seva autonomia en un procés 
d’apoderament personal i recuperació. 

• Vincles. És un servei de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
dirigit a persones majors de 65 anys per conèixer com funciona una aplicació 
instal·lada a una tauleta que els hi regalen amb connexió a internet. Això els 
permet socialitzar-se i comunicar-se amb altres membres del grup, amistats o 
familiars. El grup de Sant Andreu (15 persones) s’ha reunit a Can Portabella des 
del mes de febrer fins a finals de juny. Els dimarts ho feien amb el dinamització 

https://toc20.org/que-hacemos/charlas-informativas/
http://andromines.net/
http://www.activament.org/#sthash.Pl7vpthf.dpbs
https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca/content/vincles-bcn-0
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social proporcionat per l’Ajuntament però com moltes persones necessitaven 
més temps per adquirir els coneixements bàsics que s’explicaven a les sessions, 
els dijous tornaven a venir per a repassar conceptes amb un membre del grup 
que estava més acostumat a fer servir les noves tecnologies i entenia el seu 
funcionament. Finalment, el grup dels dijous van decidir continuar quedant furant 
el mes de juliol. 

• Club Baliarda. Grup derivat de serveis socials amb l’objectiu de facilitar la 
socialització i apoderament de les persones que hi formen part. Al mes de juliol 
es va acollir una exposició fotogràfica que van elaborar amb col·laboració de la 
dinamitzadora de serveis socials i un fotògraf professional. 

• Associació Psiente. Entitat sense ànim de lucre que dóna suport psicosocial a 
persones en risc d’exclusió social. A Can Portabella desenvolupen l’activitat 
d’arteràpia i és oberta a qualsevol persona del territori, no només a les persones 
que atenen des de l’associació, a fi de poder establir vincles, facilitar la seva 
socialització i apoderament de la persona. 
 

  
 Asociación AMA  Associació TOC 2.0 

  
 Andròmines  Vincles 

 

A banda d’entitats també s’han reunit de manera regular diverses companyies de teatre, 
algunes amateurs i d’altres professionals, que han assajat les seves peces al casal i 
després ens han fet una contraprestació. 

• La tribu. Grup amateur que assaja al casal des del 2016. Són un grup d’amics 
de Sant Andreu que van començar sense saber-ne res, però amb la il·lusió 
d’aprendre eines d’interpretació i passar una bona estona. Per això van contactar 
amb una coneguda que havia fet teatre a altres entitats de Sant Andreu i li van 
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proposar el repte de fer-los créixer com actors i actrius. Al 2017 van representar 
una escena de la pel·lícula “Bajarse al Moro” i aquest nadal han pogut 
representar una obra de creació pròpia. Com es pot observar, les serves 
contraprestacions estan molt espaiades amb el temps, però és que necessiten 
temps per consolidar aprenentatges i preparar les peces.  

• Les 7 tocades. Grup amateur que assaja al casal des del 2017 que cada any han 
ofert alguna peça teatral com a contraprestació a excepció d’aquest any, ja que 
durant un temps no van venir perquè una actriu va haver de deixar el grup per 
preparar unes oposicions. A la primavera van tornar a assajar i ja estan preparant 
una nova peça. 

• Invisibles. Aquest és un grup amateur que van començar a venir al casal al mes 
de febrer per preparar l’obra Invisibles. En aquest cas, un dels seus integrants 
és la persona que dinamitza les sessions i facilita eines d’interpretació a la resta 
del grup. Actualment encara no l’han presentat al públic. 

• Virginia Blasco. Amb la Virginia fa temps que tenim relació. És una actriu 
andreuenca que va participar al microteatre que vam programar a l’estiu del 
2018. A partir d’aquí, ens va conèixer i com es dedica professionalment a les arts 
escèniques, quan ha d’assajar alguna obra de les diverses companyies de les 
que forma part, venen durant unes setmanes a preparar-ho. Amb la companyia 
Catacrak fa representacions a escoles amb un rerefons educatiu (Tirant lo Blanc, 
Cyrano Vercerack, etc) i, per altre banda, té una parella teatral amb la que fa 
microteatre i performance. Aquest any, la seva contraprestació va ser donar la 
benvinguda al públic que va assistir al microteatre que vam organitzar al casal al 
mes de juliol i distribuir-ho entre les diverses sales on es feien les 
representacions. 

• JJGG Teatre. És una companyia jove que va venir a assajar la seva darrera peça 
teatral, que havien d’estrenar al Teatreneu, i al setembre la vam programar al 
casal. 

• Genios Locos. Tot i que només van estar dos mesos , va ser per assajar “Bèsties 
d’educació primària” per presentar al Festival Píndoles al Castell de Muntjuic, i 
com a prestació vam poder gaudir de l’obra al microteatre del mes de juliol. 

 

Cal tenir present, que cada cop hi ha més persones vinculades amb el territori que fan 
servir les sales del centre. Moltes ho fan de manera puntual, com pot ser per estudiar 
pels exàmens, per preparar les disfresses de carnestoltes o per fer les reunions d’escala. 
Tanmateix, hi ha persones que venen també de manera regular per fer un ús molt 
personal de les sales, com són els casos de la Marta Santos, la Yaiza Luna, l’lmma Páez 
o la Margarita Fernández. Les dues primeres són unes adolescents que venen cada 
setmana per assajar balls de K-Pop i van ser elles les que se’n van encarregar 
d’organitzar l’activitat d’estiu “Random Dance K-pop”. L’Imma és la responsable del grup 
de 5 amigues que venen a practicar acroioga des de fa més d’un any per practicar les 
figures que aprenen a un altre centre. I la Margarita és una noia que ve regularment tot 
i que no té un dia fix. Aprofita per escriure i dissenyar el seu web personal fora de casa, 
ja que sempre que es proposa fer-ho a casa acaba prioritzant les tasques de la llar i no 
avança en el seu projecte personal. Per altra banda, es va fer una cessió puntual al Lalo 
Hernández, un professor de  l’Escola de Música SAFA que ve habitualment al casal, i a 
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la Susana Martínez (professora de piano i contacontes) per a que l’alumnat pogués 
celebrar el concert final de curs i convidar a les famílies a veure’ls fora de l’escola. Fet 
que va produir molta il·lusió als infants. En relació a l’educació, també s’ha donat 
recolzament a la coordinadora d’inclusió del Districte i a l’Associació de famílies en 
defensa de l’escola pública, dos grups dels quals diverses famílies del casal en formen 
part i necessitaven un lloc on reunir-se. També ve una professora de l’escola Jesús, 
Maria i Josep, en aquest cas, és una persona que ve cada setmana durant una hora que 
té lliure. Sempre fa ús de l’espai dels sofàs, a vegades simplement per llegir i descansar, 
d’altres per corregir exàmens. Al tractar-se d’un lloc obert, va ser fàcil establir converses 
i compartir inquietuds. Actualment, s’està treballant per poder establir vincles i 
col·laborar amb la comunitat educativa del centre. Un tarannà diferent, són les cessions 
d’espai que es fan a les famílies, a vegades per preparar les disfresses que després 
portaran a la rua del barri, d’altres per preparar material sensorial per als nadons, o com 
a sales d’estudi i treballs en grup. Un ús molt diferent de les sales, són les reunions de 
propietaris de diverses escales d’edificis propers al casal, les reunions del Club de 
handbol amb les famílies dels infants que en formen part, o alguns divendres que ve un 
grup de persones a ballar swing a la sala gran (són persones que venen o han vingut a 
fer el taller de swing que els agrada molt ballar, perquè s’ho passen molt bé, però que 
els fa vergonya ballar en públic perquè consideren que no en saben prou. Per això venen 
fora del horari del taller i així poden practicar una mica més sense estar subjectes a la 
mirada de curiosos ni de la pressió del professor). Aquest any també vam tenir un grup 
de persones que es coneixien del taller de ball en línia que van decidir venir durant la 
primera meitat de l’any per practicar sevillanes i així poder anar juntes a la Feria d’Abril 
(van gaudir tant que van decidir continuar fins al mes de juny per perfeccionar les 
passes). 

 

  

 Elaboració de material sensorial  Preparació de carnestoltes 

  
 Creació de pàgina web  Grup de sevillanes 
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A banda de les cessió d’espais també es poden fer ús de les sales del centre  pagant 
una petita remuneració econòmica. Aquest format de lloguer d’espais és molt minoritari 
i el benefici econòmic d’aquest servei ha sigut de 2.047 euros. La recaptació s’ha fet en 
4 actes de caràcter molt diferent.  

En primer lloc, com cada any, l’escola d’idiomes Kids&Us van fer la reunió de final de 
curs amb les famílies per explicar els continguts i planificació del curs següent (es va fer 
tot un matí i tota una tarda aprofitant un dia que no hi havia activitat programada). 

També van fer una activitat especial l’APPCat. Era la reunió anual amb els seus 
membres i se’ls va haver de cobrar un lloguer perquè ho van fer un dissabte per facilitar 
l’assistència a les persones associades que viuen fora de Barcelona (cal tenir present 
que és una associació a nivell de tota Catalunya). 

El tercer, va ser la celebració del gremi de fusters de Catalunya que van realitzar el dia 
de San Josep (el seu patró). Van escollir el nostre centre perquè un dels seus membres 
és l’arquitecte que va rehabilitar Can Portabella i, estar clar, que al tractar-se d’un edifici 
que té la fusta com a element principal els encaixava molt per acollir l’acte. 

Per últim, es va fer un servei extraordinari amb l’empresa Inquiaroma. És una química 
aromàtica que va celebrar el seu 50è aniversari a Can Portabella, i va convidar a 
persones que treballen actualment a l’empresa o que havien treballat antigament. La raó 
per la que es va decidir permetre aquest esdeveniment és perquè Inquiaroma va 
començar la seva activitat a Can Portabella l’any 69 i va estar-hi fins al 2000, que és 
quan es van traslladar a un polígon industrial. Va ser un dia de retrobades amb antics 
companys i clients. Durant l’acte, moltes persones van visitar el casal i va ser molt bonic 
veure com s’emocionaven quan ubicaven els seus despatxos i reconeixien les 
balconades de la façana, un espai on sortien habitualment a descansar. Tothom va 
mostrar una gran admiració per la rehabilitació del centre, per mantenir l’esperit de casa 
i de la seva vinculació veïnal. Molta gent la tenia molta estima i es va sentir molts cops 
que quan treballaven aquí se la sentien com una part de casa seva i que a vegades es 
preguntaven què hauria sigut d’ella, si seria un bloc de pisos o unes oficines, així que el 
fet de mantenir la casa i que sigui oberta a la ciutadania els omplia de satisfacció i 
sentien que formaven part de la història de la casa. Va ser una diada molt entranyable.  

 

  

 Inquiaroma. 50è aniversari  Inquiaroma. Pastís 
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 Inquiaroma. Personal  Inquiaroma. Photocall 

 

En definitiva, durant el 2019 s’ha donat suport a 94 grups, entitats o persones a nivell 
individual, beneficiant-se 9.796 persones distribuïdes entre les 3.041 hores que s’ha fet 
ús de les sales. Aquestes dades representen un augment del 68%, 45% i 80% respecte 
l’any passat. Això vol dir que no només s’ha ampliat el nombre de col·lectius que han 
gaudit de l’espai sinó que també han ampliat el seu temps promig de permanència al 
centre. 

Si es contempla l’evolució de les persones que han fet servir les sales al llarg dels mesos 
s’observa que es troba als voltants de les 800 persones durant els principals mesos de 
l’any a excepció del mesos de vacances, que és quan es produeix una baixada dràstica 
de peticions d’espais, i del mes de maig i juny, que va haver una gran afluència de 
persones degut a la formació de l’entitat Andròmines i de les famílies que assistien a la 
sessió informativa de Kids&Us. Pel que fa a les hores, es detecta un pic al mes de maig 
(degut a Andròmines) i una gran ocupació durant el període d’estiu tot i que el número 
de persones ja s’ha comentat que es redueix. Això és degut a que al haver sales 
disponibles durant molt de temps, diverses companyies de teatre ho han aprofitat per 
poder assajar, en canvi, durant la resta de l’any no podem estar-hi tant de temps per 
poder diversificar les ocupacions i poder donar resposta a un major nombre de 
col·lectius. 

Per veure amb més de detall les persones que han fet servir les sales i el temps que 
l’han ocupat es poden consultar les graelles adjuntes a l’annex del present document. 

 

  
 Evolució de cessió i lloguer 

d’espais (persones) 
 Evolució de cessió i lloguer 

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

 

 Relacions externes 
A continuació es fa un recull de les entitats, grups o persones amb les que s’ha mantingut 
una relació especial, ja sigui perquè han fet ús de les sales o perquè s’ha treballat 
conjuntament a l’hora d’organitzar una activitat (tant per executar-la o que han mostrat 
assessorament a l’hora de planificar-la).  

 

Àmbit social 

• Associació veïnal Sant Andreu Sud 
• Serveis socials Sant Andreu 

Àmbit de gènere 

• Asociación de Mujeres Amanecer (AMA)   
• Pal·las Atenea 
• Grups d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) 
• Acathi 

Àmbit esportiu 

• Grup Handbol Sant Andreu Palomar 
• Associació Esportiva Sant Andreu 
• Unió Esportiva Sant Andreu 
• Crecer en movimiento 

Àmbit educatiu 

• Coordinadora d’inclusió 
• Associació de famílies en defensa de l’escola pública 
• AMPA Laia 
• AFA Turó Blau 
• CEIP Turó Blau 
• CEIP Joan Salvat Papaseit 
• INS Salvador Seguí  
• Escola Jesús, Maria i Josep 
• Escola Sagrada Família 
• Taller de músics 
• Kids’&’Us 

Àmbit salut 

• Associació d’afetats per la Pòlio i Post-pòlio de Catalunya (APPCat) 
• Serveis socials Sant Andreu (Grup Baliarda) 
• Associació TOC 2.0 

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

hores cedides 462,5 532 239 457,5 1.691

persones han fet ús de l 'espai cedit 1.733                  2058 891 2058 6.740
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• Activament 
• Psiente 
• Miradas que hablan Asociación- Síndrome duplicación Mecp2 
• CAP Sant Andreu 
• CAP La Sagrera 

Àmbit arts escèniques i lleure 

• Cia Les 7 tocades 
• Cia La Tribu 
• Cia Fil Vermell 
• Virginia Blasco  
• JJGG Productions 
• Genios locos 
• Photosagrera 
• Grup Pintors de Sant Andreu 

Àmbit mediambiental 

• Aula Ambiental Sant Andreu 
• La Fàbrica del sol 
• Menjador Ca la Rosa 

Àmbit comercial 

• Associació de comerciants Onze de setembre 

Equipaments municipals 

• Espai 30 
• Ateneu l’Harmonia 
• Centre cívic Sant Andreu 
• Casal de barri Torre de la Sagrera 
• Casal de barri Casa Nostra 
• Casal de barri Bac de Roda – Poble Nou 

Individual 

• Marta Santos (ball) 
• Yaiza Luna (ball) 
• Imma Páez (acroioga) 
• Margarita Fernández (disseny web) 
• Susana Martínez (exhibició final curs) 
• Lalo Hernández (exhibició final curs) 
• José Muñoz (ball) 
• Jose Núñez (vincles) 
• Inma Boix (grup de mares) 
• Veïns i veïnes propietaris de pisos (reunions d’escala) 

 

https://duplicacionmecp2.es/historia
https://duplicacionmecp2.es/historia
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 Servei de promoció del voluntariat 
Es facilita la participació activa de les persones que vulguin col·laborar de manera 
voluntària en activitats, programes i projectes que es duen a terme al casal, en altres 
equipaments o en iniciatives que es desenvolupen en entitats i associacions. 

Dins d’aquest servei es comptabilitzen aquelles persones que s’han ofert a portar un 
taller 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 2019 
han hagut 7 persones usuàries habituals del centre que s’han ofert a fer 9 xerrades de 
temes molt dispars (pintura, música clàssica o del cicle femení...) i 3 tallers (un de ball 
en línia cada trimestre). 

Una altra manera de participar en accions de voluntariat és formant part d’un projecte 
comunitari,  tenen la finalitat de reunir persones amb les mateixes aficions perquè 
constitueixin grups de trobada i comparteixin coneixements, inquietuds, recursos i 
temps, cimentant valors com ara la solidaritat, el consens, el diàleg i la col·laboració. Es 
tracta de projectes autogestionats de llarga durada on el grup és el protagonista, i 
funcionen en format de comissions independents.  

El casal es compromet a reservar les sales per poder desenvolupar l’activitat durant tot 
l’any dins de l’horari establert i són els seus membres qui decideixen quan comencen 
les trobades després de les vacances (si ho fan al setembre o a l’octubre) o si decideixen 
no venir tot i que el casal estigui obert (setmana de Setmana Santa, juliol i desembre). 
Tanmateix, si alguna persona no pot venir en el moment que han decidit començar 
l’activitat, es pot incorporar més endavant.  

Pel que fa als continguts, cada grup consensua com ho vol dinamitzar. Les possibilitat 
són diverses (tallers impartits pels propis membres a la resta del grup, tallers impartits 
per persones externes, buscar informació d’un tema i després posar-la en comú, 
cadascú porta el seu treball i si a un membre li agrada el que fa l’altra li pregunta li 
demana assessorament…). Cal tenir present que aquests projectes no tenen un objectiu 
formatiu sinó un de socialització, així que el més important no és aprendre sinó 
relacionar-se i establir vincles amb persones amb aficions comunes.  

Tot i que els projectes es gestionen de manera independent es considera interessant 
que hi hagi una interacció entre projectes. Això pot succeir de manera natural a partir de 
les persones que formen part de diversos projectes, i també organitzant activitats 
conjuntes que tinguin el casal com a punt de connexió, com poden ser la decoració 
nadalenca, exposicions, participar de manera activa a l’organització d’esdeveniments, 
etc. 

En definitiva, cada projecte és una comissió independent que omple el casal d’activitats 
que sorgeixen directament de la ciutadania aconseguint l’apoderament dels seus 
membres i enfortint el seu sentiment de pertinença alhora que es col·labora en la 
dinamització del casal i el territori. 

A continuació es passa a fer una petita descripció detallada del funcionament i contingut 
de cadascun d’ells. 
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 Espai de trobada familiar 
És el projecte comunitari que té un major grau d’afluència, sent un dels espais més 
utilitzats del centre. Consisteix 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 al 2018 degut a que són uns llibres que narren les històries de famílies diverses 
fora d’estereotips conservadors (2 pares, 2 mares, 1 mare, dues famílies perquè els 
progenitors 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. Aquest any s’han 
comprat l’arca de Noé de fusta que ha tingut molt d’èxit no només pel disseny i acabats 
de les peces, que faciliten la seva manipulació, sinó també perquè al haver-hi molts 
animals s’ajunten diversos infants al joc i es potencia la seva creativitat. També s’ha 
incorporat un teatre de titelles de tela que ens va regalar una mare i que molts infants el 
fan servir, ja sigui per jugar a titelles o per fer-ho servir de cau, ja que al ser una caseta 
li dona aquesta versatilitat. Cada sis mesos (gener i juny, aproximadament) canviem 
algunes de les joguines de l’espai, d’aquesta manera els infants que venen habitualment 
tenen la “sorpresa” i poden gaudir d’un ventall més ampli de materials. Això sí, hi ha jocs 
estrella, com són la cuineta o els instruments de música que es mantenen durant tot 
l’any. 

 

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 2.000 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 (que fins i tot pot arribar a superar el 
número de visites del matí). 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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 Usuaris infantils segons franja 
horària  

 Usuaris segons edat 

 

  
 Espai trobada familiar  Famílies jugant a l’espai al juliol 

 

 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. És un 
grup molt dinàmic que sempre aporten moltes propostes, per això, darrerament ja no 
venen tan sovint al casal a deliberar quines activitats faran perquè ho decideixen 
directament a les sortides (quan en fan una decideixen la següent) i envien email a la 
resta del grup per a que s’assabenti els que no han anat. Tanmateix, molts d’ells han fet 
amistat i es van trobant, així que tot i que s’envia el mail per a que tothom ho tingui per 
escrit i ho pugui consultar el que realment funciona és el “boca – orella”. Aquest grup 
solen venir habitualment a les activitats culturals que programem al casal i molts dels 
seus membres també formen part d’altres projectes comunitaris, de mode que mantenim 
una relació molt fluïda. 

 

 Sortides T-10 
Ja fa 3 anys que un usuari del centre (que també ho és de l’Associació veïnal Sant 
Andreu Sud) prepara una caminada mensual per fer a un entorn proper a Barcelona. 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 



 Memòria Casal de Barri Can Portabella 2019 

31 
 

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 dijous de mes (l’any 
passat era els dimarts però aquest any s’ha hagut de modificar) 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. 

 
 Grup Sortides T-10 

 

 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). Tot i que tothom té prou nivell com per 
establir una conversa, a cada grup hi ha una persona encarregada de dinamitzar-lo i 
que té prou coneixement com per corregir o ampliar coneixements a la resta. Per 
exemple, el professor d’italià és una persona nativa procedent del món educatiu, tot i 
que actualment la seva feina està desvinculada a la docència, doble raó per la que 
gaudeix molt de l’activitat (transmet la passió per la seva cultura i reprèn la docència). 
La de francès també és nascuda a França i aprofita el grup per mantenir fresc l’idioma, 
ja que actualment només el parla amb la seva família. I la de català és filòloga i una 
apassionada de la divulgació de la cultura catalana. La persona que fins ara dinamitzava 
l’entrellegües d’anglès era el professor de ioga que, al haver treballat a l’estranger durant 
un etapa de la seva vida, té un anglès molt fluït. Però tot i que a la tardor va haver de 
deixar el grup per motius laborals, el grup continua venint per parlar i ara tenen una 
estructura més transversal, tot i que entre elles es van assessorant i ajudant a 
perfeccionar l’idioma.  

 

 Manualitats 
Aquest any s’ha consolidat aquest grup que es reuneix els dimarts de 17 a 20h. 
Actualment venen 16 persones i s’ha hagut de limitar el número de places perquè al 
treballar amb coles i elements voluminosos, com poden ser caixes, necessiten molt 
d’espai. S’ha fet un grup molt maco, gairebé totes són dones i moltes d’elles es coneixen 
del grup de costura. És un grup molt dinàmic i sempre tenen propostes noves. Aquest 
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any es van autogestionar un taller de llana cardada amb la filla d’una coneguda, que els 
hi va fer de tallerista i els va ensenyar la tècnica que desprès elles han replicat per fer 
penjolls, arracades, agulles, clauers.... També es van oferir per fer la decoració de 
tardor, elements que van idear i presentar de manera autogestionada (veure apartat 
2.2.9). 

 
 Taller de llana cardada 

 
 

 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 cada cop n’hi ha de més grans ja que tenim famílies que fa temps que el fan 
servir i ja s’han acostumat a portar la roba que li queda petita a la canalla. Per això, ja 
és habitual torbar roba de 3 a 5 anys, i fins i tot alguna peça de més grans. 

L’objectiu d’aquest projecte  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 tanta 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 i així és desestigmatiza el seu ús. Tanmateix, estem en 
contacte amb Serveis Socials i associacions que treballen amb persones vulnerables 
(La Sagrera Es Mou) i es faciliten canastretes i paquets de roba sempre que ens ho 
demanen, donant la possibilitat a les persones que ho necessiten de mantenir-se a 
l’anonimat, si és que així ho desitgen. Algunes famílies amb pocs recursos econòmics 
ens han agraït aquest servei, no només pel fet de tenir accés a la roba sinó perquè no 
reben caritat, sinó que senten que formen part d’un projecte horitzontal on totes les 
famílies tenen el mateix tracte. Aquest any, una família que participa a diverses activitats 
del casal ens va explicar que a vegades portaven roba al casal de barri Casa Nostra 
situat a Nou Barris, a tocar del Turó de la Peira, perquè també tenen un projecte similar 
però tenen poca roba infantil. Així que ens vam posar en contacte amb aquest casal i 
vam preparar una caixa de roba infantil amb  peces de roba que ells no tenien i així 
podem ampliar la seva oferta. 

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 del servei) i el personal del casal verifica el bon 
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estat de la roba, per vetllar per la qualitat del projecte. 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. Al finalitzar la temporada, també se’n 
porten la roba que no s’ha aprofitat.  

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 s’apropen per agafar-ne de la nova 
estació que comença. I tot i que 3 mares i una dóna voluntària ens han donat un cop de 
mà ha resultat impossible guardar al magatzem tota la roba que se’ns ha portat (recordar 
que es fa un canvi d’armari complert segons l’època de l’any, és a dir, quan s’exhibeix 
la roba de primavera/estiu es guarda al magatzem la de tardor/hivern, i a la inversa). Per 
aquest raó, a l’estiu es va decidir no agafar-ne més d’hivern fins al setembre, moment 
en que es va fer una crida per a que les famílies col·laboressin en la classificació de la 
roba que teníem al magatzem o que portaven elles mateixes. 17 famílies van participar 
en la trobada i va ser molt bonic l’ambient que es va crear explicant experiències i la 
satisfacció de veure que altres infants aprofiten la seva roba.  

 

Aquest any , un total de 400 famílies donades d’alta del servei, 151 de les quals han fet 
intercanvis aquest any (570 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 4.552 peces de 
roba (un 67% de menors de 2 anys). Aquests indicadors s’obtenen a partir del llistat on 
les famílies apunten quantes peces agafen i de quina edat són. Tanmateix, cal tenir en 
compte, que les famílies continuen donades d’alta tot i que els seus infants que s’hagin 
fet gran i ja no facin ús de l’armari. 

A més a més, aquest any també s’han intercanviat, coixins de lactància, uns quants 
cotxets infantils i una trona, a vegades a partir d’una donació espontània i d’altres perquè 
la família s’ha ofert després d’una crida realitzada per donar resposta a una demanda 
puntual. 

 

  
 Disfresses   Recollida de cotxet i trona 
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 Teixint Can Portabella 
Acull a 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 una màquina de cosir. Hi ha dos grups, un a la 
tarda (dimecres de 17 a 19h) i un altra al de matins (dilluns de 10 a 12h). 

 

A la tarda 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. En canvi, el grup dels matins 
és més reduït. Només venen 9 persones (tres són de la mateixa família, una mare amb 
les seves dues filles) i han establert una relació molt bonica entre elles. 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, i una altra 
ve des de Santa Coloma. 

 

Aquest any amb el grup del matí es van viure dos moments molt entranyables. Un dia, 
la senyora Petra estava cosint una peça molt estranya, i al preguntar-li sobre això va 
explicar que una amiga seva tenia molt de complex de la pell que li “penja” del braç, així 
que a partir d’una faixa convencional es va inventar una faixa per aquesta part del cos, 
que va subjecta als sostenidors i que es porta per sota de la roba. Va ser una idea molt 
ben rebuda pel grup. El segon moment és una col·laboració que es va fer amb el CEIP 
Turó Blau. Com l’alumnat del cicle mitjà fa una activitat de costura, un matí va anar el 
grup a ajudar a la classe de 3er a confeccionar unes bosses de tela que després 
formarien part del material del Firem-nos per recaptar diners per ajudar a cobrir les 
despeses de les colònies i sortides lúdiques de l’escola. Les dones van gaudir molt de 
la trobada i després, a casa seva, van fer unes quantes bossetes que van regalar als 
infants per col·laborar a la fira. Un detall que els infants van agrair fent-les arribar notes 
on explicaven com s’havien sentit durant l’activitat. Després, el dia del Firem-nos, 
diverses dones van anar a veure la fira i van compartir una estona amb els infants, 
parlant i felicitant-los per la iniciativa. A partir d’aquesta experiència tan satisfactòria s’ha 
decidit continuar col·laborant amb l’escola el curs vinent.  

“Moltes gràcies per tot el que heu fet. Els nens han estat molt contents i us hem fet un petit 
detall improvisat però de tot cor per agrair la vostra ajuda i el favor de fer unes bosses tan 
maques. Confio que, com vam parlar, aquesta activitat es continuï fent perquè és molt maco.“ 

 

Al Nadal es va fer una exposició d’objectes creats a partir de peces de roba que ja no 
es fan servir. Va ser una exposició que va agradar molt, no només per les creacions tan 
boniques i elaborades que van fer, sinó també perquè va obrir el debat sobre el 
mediambient, la capitalització i la creativitat d’aquestes dones costureres. També va 
servir per a que algunes de les participants prenguessin consciència de la bellesa de les 
seves creacions, de la seva professionalitat i potencialitat. Ja que de mica en mica es 
van convertint en unes dones apoderades, orgulloses de les seves capacitats i amb 
ganes de mostrar-ho a la gent. 
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 Activitat intergeneracional  Targetes d’agraiment  

  
 Teixint matins  Teixint tarda 

 

 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. 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 que hi ha a la part inferior de la prestatgeria a la biblioteca del primer 
pis. 

El fet de tenir ubicada la llibreria de les últimes novetats al vestíbul ajuda a que algunes 
persones facin un cop d’ull abans o després de realitzar alguna activitat al centre. I fins 
i tot, n’hi ha que en el moment de deixar el llibre una altra persona li pregunti i s’aconsellin 
una lectura. Després de 3 anys de funcionament del projecte, l’equip de treball del casal 
ja coneixem el gustos literaris d’algunes de les persones habituals del projecte i quan 
venen els podem aconsellar llibres o fins i tot avisar de que han arribat llibres nous que 
creiem que els hi poden agradar. Això ha fet que s’estableixi certa complicitat i reflexions 
sobre estils o continguts literaris. 

El sistema de recollida d’indicadors és molt senzill: la persona que s’emporta el/els llibres 
apunta en un punt de llibre el nom i la quantitat de llibres que agafa i després ho fica a 
la bústia que tenim a l’entrada. Actualment 53 persones són habituals del projecte i s’han 
agafat 214 llibres. 
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 Usuaris habituals de Can 

Portallibres 

 

 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 (treball amb croma, ombres, reflexes, aigües...). 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 15 persones i que queden habitualment per anar a visitar exposicions a Barcelona i 
rodalies.  

Un tret característic d’aquest grup és que sempre es presta a fer col·laboracions i 
interactuar amb altres usuaris del casal. L’any passat van fer una crida per fotografia a 
gent del casal perquè estaven treballant els retrats i aquest any (al mes de juny) es va 
fer una exposició amb les seves creacions, que anaven des dels retrats més 
convencionals fins als retocs fotogràfics de superposicions. Ara, el propi grup està fent 
contactes per poder moure l’exposició per altres equipaments de la ciutat. També al 
Nadal ens van fer una proposta molt interessant. Van vestir les parets del casal amb 
fotografies de temàtica nadalenca festes pel propi grup i enganxades sobre plafons de 
foam que han aconseguit aprofitant els retalls d’una empresa que ja no els fa servir.  

Tanmateix, no només mostren interès per fer exposicions de creació pròpia, sinó que 
també es presten a col·laborar estretament amb el casal  per fer-ne de conjuntes. Aquest 
és el cas de l’exposició “Diversitats familiars” (veure apartat 2.2.2) que se’ns va ocórrer 
fer per donar a conèixer la variabilitat de famílies que hi ha avui en dia i que moltes són 
habituals del casal. La veritat és que tan bon punt se’ls va explicar la idea al grup, es 
van mostrar molt receptius i amb ganes de participar. Després, segons el dia i horari al 
que podia venir les famílies, el grup s’organitzava per a que sempre hi hagués un mínim 
de dues persones per atendre a les famílies. Al final va quedar una exposició molt bonica 
i es va generar un vincle molt especial entre l’equip de fotografia i les famílies retratades. 
Va ser una experiència molt entranyable i agraïda per les parts implicades.  

 



 Memòria Casal de Barri Can Portabella 2019 

37 
 

 
 

 Sessió de bodegons  Part de l’equip del SAF 

 

 Pintura 
Els dilluns al matí (de 10 a 13h) ve un grup constituït per 4 homes i 3 dones que venen 
de manera regular a pintar fent servir diferents tècniques (oli, tèmpera o digital). 
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. Per altra banda, aquest any s’ha incorporat una dóna que vol aprofitar el temps 
que està a l’atur per reprendre la seva passió d’infantessa: la pintura. S’ha iniciat amb 
l’aquarel·la i un company del grup la va assessorant de com fer-ho. Està molt agraïda 
per la seva dedicació i l’acollida del grup. 

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, estan molt pendents els uns dels altres i com hi ha un parell que estan 
malalts, quan algú falta es truquen per comprovar que es troben bé.  

 

 
 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. Es reuneixen els dimarts de 18 a 19h per fer les tasques comunes i 
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prendre les decisions de manera assembleària (quan i què plantar, etc.). Ells fan el seu 
propi compost a partir de material orgànic que porten de casa o que els hi faciliten 
botigues de fruites i verdures del barri a on van a comprar perquè són productes que ja 
no poden vendre.  

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 la primavera “Apadrina 
el teu enciam”, on els infants fan plantar un enciam amb el compromís de venir-ho a 
regar cada 2-3 dies, i al final, se’l van endur a casa. Va ser una activitat dinamitzada per 
un parell de persones del grup i una de les famílies han decidit incorporar-se al grup de 
l’hort. 

Dins d’aquest grup hi ha històries molt boniques, de superació i resiliència que ens han 
explicat els seus protagonistes després de tenir-la amagada durant les seves visites a 
l’hort. Van començar a venir al projecte perquè els havien diagnosticat un càncer i es va 
implicar tant que quan venien a l’hort s’oblidaven de la malaltia i sortien de casa amb 
il·lusió per veure com estava la collita. Aquesta estona d’esbarjo (no només quan venien 
al casal sinó també quan hi eren a casa i pensava en el rec i les plantes), va fer que 
estiguessin distesos i fins i tot trobessin moments per gaudir en una situació tan difícil. 
Ara, tot i que ja han superat la malaltia i poden fer vida normal continuen participant del 
projecte de manera activa.  

  

 L’hortet i compostador  Apadrina el teu enciam 

 

 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 
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“les hores” van passant entre els membres del banc establint així una xarxa d’ajuda 
mútua. Aquest sistema ajudar a pujar l’autoestima dels seus membres al sentir-se útils 
i reforça els llaços comunitaris del barri al haver-se ajudat i conegut persones amb valors 
similars.  

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). El ventall d’intercanvis realitzats han sigut molt 
diversos, des d’assessorament a la creació de pàgines web fins a fer la vora d’uns 
pantalons, passant per una sessió de massatges. Tot i que no s’han realitzat molts 
intercanvis, els membres 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 per Sant Andreu. 

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 temps quan necessita ajuda i algú s’ofereix 
per endreçar roba del projecte comunitari de l’armari (tal i com ja s’ha explicat, 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 implementar alguna de les activitats que es 
programen al centre com, per exemple, a la Fes-te de l’Energia (veure apartats 2.2.1 i 
2.2.4 quan es parla de dins de la secció de dies commemoratius) que se’n van 
encarregar de tallar fruita durant tota la tarda per a que els assistents tinguessin un 
berenar saludable i garantir l’estat òptim de la fruita, ja que s’anava tallant segons 
s’anava consumint per a que estigués fresca i no s’oxidés. 

 

 
 Membres del BdT tallant fruita 

a la Fes-te de l’Energia  
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 Grup de criança 
Aquest any ha funcionat molt bé el grup de criança dinamitzat per una mare habitual del 
centre que és doula i experta en l’acompanyament conscient de l’infant. 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. 

Tot i que unes 15 persones han format part del projecte, en cap cas han coincidit totes 
alhora per situacions familiars molt diverses (incorporar-se a la feina, l’infant està 
dormint, etc.) però tot i que l’assistència no ha sigut constant el grup ha continuant 
funcionant de manera cohesionada (queden els dilluns de 17 a 18:30h). Varies mares 
han manifestat la necessitat de trobar-se amb el grup perquè es troben molt soles durant 
la criança ja que la seva família viu fora de Catalunya i la seva parella arriba tard a casa. 
La necessitat de compartir experiències i sentir-se recolzades els dóna seguretat i un 
benestar emocional molt important en aquest moments tan importants de la criança. Una 
d’elles, ara torna a estar embarassada i ha aprofitat per explicar al grup com porta aquest 
segon embaràs, quan ja tens un infant a casa i no disposes de temps per descansar. 
Les vivències en aquest cas són molt diferents al primer embaràs i ha donat peu a fer 
noves reflexions dins del grup. 

 

 Cercle de dones 
Els dijous de 19:00 a 20:30 es reuneix un grup de 6 dones per 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, 
tot i que actualment totes tenen una edat similar. 

És un grup totalment horitzontal, on l’opinió de totes té el mateix grau d’importància de 
manera que han de respectar la diversitat d’opinions. Precisament, aquesta diversitat és 
la que enriqueix al grup. No consisteix en convèncer a ningú que canviï d’opinió, 
simplement provocar una reflexió i, a vegades arribar a comprendre el punt de vista de 
l’altre persona (no pas compartir-la). Això els facilita augmentar el grau d’empatia d’una 
manera natural i relaxada.  

Val a dir, que el grup té un comportament variable que s’adapta a la realitat del dia a dia. 
És a dir, hi ha dies en que funciona com un GAM (Grup d’Ajuda Mútua) on les 
participants expliquen les seves angoixes i té un component emocional molt intens (n’hi 
ha que tenen depressió o que estan passant un procés de dol). N’hi ha d’altres que a 
partir d’una notícia o d’una experiència personal tracten temes diversos (mediambient, 
tecnologia, etc). I, fins i tot, han visionat alguna pel·lícula que ha portat alguna d’elles i 
després (o a la setmana següent) l’han comentat. Aquesta versatilitat fa que moltes 
d’elles tinguin ganes de que arribi el dijous per trobar-se i passar una bona estona. Fins 
al punt en que el dia que una d’elles va patir un atac d’ansietat va trucar a una del grup 
i les dues amb les que té més amistat van anar a casa seva per tranquil·litzar-la.  



 Memòria Casal de Barri Can Portabella 2019 

41 
 

Actualment, és un grup habitual de les programació cultural que organitzem al casal 
(concerts, teatre, monòlegs, etc) i s’ha consensuat amb elles xerrades i activitats en clau 
de gènere que s’han celebrat aquesta tardor.  

 

 
 Cercle de dones 

 

 Jocs per la memòria 
Quatre dones del projecte de manualitats van començar a quedar els divendres de 17 a 
19h per jugar a jocs de taula per treballar la memòria (Rumikub, Dixit, etc). Com eren 
molt poquetes ens van demanar que informéssim a la gent. Així que vam transformar 
una cessió d’espais en un projecte comunitari. Després de fer difusió per les xarxes 
socials, fulletons i cartellera, un grup de 12 persones en formen part. Seguint la línia del 
casal, no es podrà obtenir un rendiment econòmic i està totalment prohibit els jocs 
d’apostes. 

 
 Jocs de taula per la memòria 
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 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.  

El criteri a l’hora de programar una activitat és, principalment, que surti de la ciutadania, 
ja sigui una oferta d’una persona que s’ofereix a portar l’activitat o bé una demanda 
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 a Sant Andreu que pugui cobrir-la i 
en cas de no trobar-ne es busca a algú de fora. Amb aquest criteri s’ha aconseguit que 
el 100% de talleristes estiguin vinculats a Sant Andreu. 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 90 tallers i 21 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, 
com és el cas dels idiomes, els balls o la gimnàstica. Per aquesta raó, les persones que 

Projecte comunitari Persones 2016 Persones 2017 Persones 2018 Persones 2019
Teixint Can Portabella matí 0 8 11 11
Teixint Can Portabella tarda 7 22 22 22
Sant Andreu fotogràfic 8 10 10 11
L'hortet 6 11 6 8
Can Portabella en acció 6 6

L'armari de Can Portabella 19 167 279 inscrites 
(157 actives)

345 inscrites 
(275 actives)

Can Portallibres 12 43 69 69
Grup de Sortides 5 6 12 12
Pintura 0 6 6 8
Punt de meditació 0 6
Manualitats 0 4 16 16
Banc del temps 0 27 41 46
Patronatge 10 10
Entrellengües 25 25 25
T-10 0 12 20 20
Cercle de dones 8 8
Jocs de taula 12
Grup de criança 14 14
Total 63 363 270 282
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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 són les activitats de manualitats infantils que s’han realitzat en període 
vacacional.  

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 (els adults paguen un promig de 3,5€/h, els infants 
3€/h, i els professors cobren 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. La raó principal per la que els tallers voluntaris 
són de cobrament és que les persones que s’apunten generen un vincle més estable 
amb l’activitat, evitant així l’absentisme. 

Durant l’any 2019 s’han ofertat un total de 90 tallers, dels quals s’han realitzat un 93%, 
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 vacacional. Els cursos de primavera es van 
allargar fins el 15 de juliol, només en els casos que hi va haver un mínim de 6 persones 
en fer-ho, i es va descartar fer-ho fins a finals de mes perquè gairebé tothom marxava a 
segones residències. Una cosa similar va passar amb les activitats infantils de 
manualitats (3-5 anys) i estimulació sensorial (1-3 anys). Les dues van tenim molt bona 
acollida per part de les famílies però tothom va coincidir que el millor era fer-les de 
manera puntual perquè a l’estiu els infants no segueixen un horari pautat i moltes van 
anar marxant de vacances. 

Al Nadal es va fer una sessió de pintaprojeccions i una de pintura de llums. La primera 
(ja un clàssic al casal) consistia en que els infants entre 3 i 5 anys pintessin a un paper 
gegant enganxat a la paret a on es projectava una imatge o vídeos de mode que els 
infants pintaven sobre una projecció d’un fons marí o aurores boreals, amb dofins nedant 
i aurores “florant” a l’aire. Aquest fet el van viure els infants amb gran emoció i sorpresa. 
A més a més, com hi havia música animada va fer que tothom gaudís amb alegria de 
l’activitat. En aquesta ocasió van assistir 15 infants, distribuïts en dos passes de 30 
minuts cadascun. També es va fer una sessió de pintures lluminoses, on 8 infants entre 
6 i 9 anys es van sorprendre en entrar una sala de llum negre i poder fer creacions lliures 
amb pintures fluorescents, creant així un espai màgic amb dibuixos de gran intensitat 
cromàtica. 

La majoria dels tallers programats corresponen a la categoria de salut, que inclou els 
d’activitat física i dansa (44%) i els de creixement i recursos personals (2%), però seguits 
molt d’aprop dels tallers infantils (42%), ja que l’espai de trobada familiar facilita que 
moltes persones facin demandes puntuals de tallers i proporciona el target per aquestes 
activitats. Les activitats infantils són molt diverses, van des de l’estimulació musical que 
es fa amb nadons, o la gimnàstica de post-part que tot i estar dirigida a les mares 
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s’inclouen als infants en les exercicis per facilitar el vincle amb la mare (els fan 
“pedorretes” a la panxa quan es fan flexions, etc), passant pels jocs en anglès o els 
tallers d’estimulació sensorial pels més petits o el de manualitats (en aquest taller es 
comenten obres d’artistes coneguts que després els infants versionen. Un fet rellevant 
és que forma part d’un projecte d’equitat, ja que a la meitat de les sessions es treballen 
dones artistes). 

Molt allunyats estan els tallers de recursos i humanitats, que només representen un 8% 
del total de tallers ofertats i cultura digital (3%). Cal tenir en compte que la raó per la 
qual el volum dels taller de cultura digital és tan reduïda és només s’ofereix un taller 
d’informàtica perquè el projecte comunitari de Sant Andreu Fotogràfic acull la formació 
del retoc fotogràfic digital. 

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).  

A l’estiu es va fer una exhibició del taller de ball en línia on van participar més de 50 
persones. Sent especialment emotiu el moment en que es van incorporar 7 mares 
porteant als seus infants que formen part del taller de ball amb nadons.  

A la tardor es van separar els dies d’inscripció per evitar les llargues cues que es 
generen que penalitzen a les persones que es volen apuntar a altres cursos o tallers. El 
9 de setembre a partir de les 9h es podien apuntar les persones que volien fer el nivell 
d’iniciació de ball en línia (dilluns o dijous al matí, el del dijous ho fa una voluntària) i a 
partir de les 16h les persones que es volien apuntar al nivell d’avançat (dimarts a la 
tarda). D’altra banda, el dia 17 es va fer la inscripció dels tallers d’estimulació musical. 
En aquest cas es va fer per sorteig i així no van haver de fer cues amb els infants i es 
va evitar que es posessin nerviosos durant l’espera. Finalment, el dia 16 de setembre 
es van obrir les inscripcions per a la resta de cursos i tallers. Val a dir que es va rebre 
aquesta iniciativa molt satisfactòriament. 

Les persones que assisteixen als tallers de ball en línia han construït un grup molt 
cohesionat (moltes ja fa 4 anys que el fan) i es coneixen tant les que ho fan al matí com 
a la tarda, ja que és participen de manera habitual a les ballades populars que es fan 
tant per Festa Major com la sortida del comerç al carrer o en iniciatives solidàries com 
pot ser la recollida d’aliments a Sant Andreu o a l’Hospital de Sant Pau. A l’estiu sempre 
fan un dinar (a vegades han anat més de 30 persones) 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). 

També s’ha creat un grup molt bonic en el taller de swing on algunes persones s’animen 
a anar a les ballades que organitza el professor a la plaça que hi ha al costat de l’estació 
de metro Onze de setembre, ja que el terra lliscant és idoni per practicar aquest ball. No 
obstant, hi ha un grup que de tant en tant venen a ballar al casal perquè no volen anar 
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a la plaça ja que els fa vergonya que els vegin bé perquè tenen botiga, i no volen que 
els vegin la clientela, o bé perquè creuen que no en saben prou.  

 
 Evolució dels tallers programats segons categories 

 

  

 Balla amb el teu nadó  Manualitats creatives 

  
 Ball en línia. Festival d’estiu  Grup de ball en línia s St. Pau 

  
 Swing a la plaça  Alumnes d’informàtica 
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 Indicadors de formacions (regulars o puntuals) 

 

 Conferències i taules rodones 
Aquest any s’han programat un total de 21 xerrades distribuïdes pel primer, segons i 
quart trimestre, a les que han assistit 182 persones. La major part es realitzen a una 
sala de la segona planta anomenada “taller 3” que disposa de projector i equip de música 
integrat per facilitar aquest tipus d’activitats. Totes les xerrades són gratuïtes pels 
assistents i qui fa la conferència no rep cap mena de retribució econòmica. La gran 
majoria dels conferenciants són persones vinculades amb el casal (associacions o 
usuàries del centre) que volen cooperar amb el centre i compartir coneixements amb la 
resta, 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 territori. Aquest any, per la Setmana de la gent gran, el CAP 
conjuntament amb membres del projecte RADARS van organitzar una xerrada sobre el 
paper de les dones al llarg de la història, que va tenir molt bona acollida. 

La majoria de les xerrades tenen temàtiques relacionades amb la salut i benestar (57%), 
seguides de la categoria de recursos i humanitats (33%) degut a que dos voluntaris 
(Miquel López i el Josep Lluís Buils) fan cada trimestre una xerrada sobre música 
clàssica i pintura, respectivament. La resta (10%) han sigut xerrades en clau de gènere, 
ja que aquest any s’ha iniciat el projecte Identitats (veure apartat 2.2.5) i s’han programat 
diverses activitats de sensibilització del col·lectiu LGBTI, entre elles xarrades sobre 
feminitats i masculinitats o la perspectiva de gènere des d’una perspectiva 
antropològica. 

 

5.1. Formació propia/ regular  1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº cursos proposats/ofertats 28 25 0 28 81

Nº cursos realitzats 25 25 0 25 75

Nº sessions realitzades 250 233 0 266 749

Nº hores realitzades 250 233 0 266 749

Nº places ofertades 380 370 0 413 1.163

Nº de persones inscrites 323 330 0 297 950

Num d'usos ( sessions per usuaris) 6018 5574 0 5977 17.569

Nº de talleristes  del barri 25 24 0 30 79

5.2. Formació puntual 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4rt trimestre TOTALS

Nº cursos proposats/ofertats 0 0 9 0 9

Nº cursos realitzats 0 0 9 0 9

Nº sessions realitzades 0 0 8 0 8

Nº hores realitzades 0 0 12,5 0 13

Nº places ofertades 0 0 10 0 10

Nº de persones inscrites 0 0 115 0 115

Nº de talleristes  del barri 2 9 11
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 Setmana de la gent gran  Xerrada TOC 2.0 

 

 
 Indicadors de cicles de conferència i taules rodones 

 

2.2 Serveis singulars 
 

2.2.1. Servei de festes, tradicions i commemoracions 
S’han realitzat dos actes dins del marc de la Festa Major de Sant Andreu del Palomar. 
Per una banda, el divendres 29 de novembre es va programar una obra de teatre gràcies 
a la companyia Pura Vida, que fa residències puntuals a Can Portabella i la va presentar 
al públic com a contraprestació de l’ús de les sales. Una obra molt divertida que explica 
diverses històries que tenen com a punt de connexió un aeroport.  

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 coreografies de cançons populars i d’altres de més modernes. 

  

 Ball en línia a l’envelat  Volando Voy 

 

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 dues activitats de caràcter 
molt dispar. Per una banda es va omplir el casal de poemes en diversos idiomes (català, 

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

Nº sessions conferenciesi taules rodona realitzades 6 9 0 6 21

No d'hores 6 9 0 6 21

Nº de persones assitents/participants 61 52 0 69 182

No d'entitats col·laboradores 2 6 0 0 8
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castellà, anglès i italià) i que tractaven temes com poden ser el mediambient, la 
transsexualitat o el consumisme. Ja  que són tres aspectes sobre els que s’ha començat 
a treballar aquest any al casal. D’altra banda, l’associació Acathi va fer un contacontes 
infantil. Aquesta associació acull a persones migrades del col·lectiu LGBTIQ+ i, en 
aquest cas, una noia transsexual de Colombia va explicar el conte “Ara em dic Joana” 
(una història d’un peluix que l’explica al seu millor amic que ja no vol que li digui Joan, 
que ara vol ser Joana). D’aquesta manera es va poder parlar amb els infants sobre els 
sentiments del peluix i els valors de l’amistat, a més a més, com entre el públic hi havia 
una família colombiana es va establir una conversa sobre la dificultat d’aquest col·lectiu 
al seu país.  

A banda d’aquestes activitats, a la sala d’exposicions es va acollir les làmines del llibre 
“Sant Andreu Il·lustrat” realitzades per l’artista Cèlia Vallès, una persona vinculada amb 
el casal que col·labora habitualment amb el casal. 

 

  
 Contacontes infantil  Poemes Sant Jordi 

 

Al Nadal es va fer una sessió de pintaprojeccions i una de pintura de llums. La primera 
(ja un clàssic al casal) consistia en que els infants entre 3 i 5 anys pintessin a un paper 
gegant enganxat a la paret a on es projectava una imatge o vídeos de mode que els 
infants pintaven sobre una projecció d’un fons marí o aurores boreals, amb dofins nedant 
i aurores “florant” a l’aire. Aquest fet el van viure els infants amb gran emoció i sorpresa. 
A més a més, com hi havia música animada va fer que tothom gaudís amb alegria de 
l’activitat. En aquesta ocasió van assistir 25 infants, distribuïts en dos passes de 30 
minuts cadascun. També es va fer una sessió de pintures lluminoses, on 8 infants entre 
6 i 9 anys es van sorprendre en entrar una sala de llum negre i poder fer creacions lliures 
amb pintures fluorescents, creant així un espai màgic amb dibuixos de gran intensitat 
cromàtica. 

També es van organitzar dos espectacles. El primer va ser un de màgia destinat al públic 
infantil (van assistir 52 persones) que a banda de sorprendre’s també va riure molt. El 
mag interaccionava molt amb el públic i diversos infants van pujar a l’escenari i es van 
convertir en mags davant la sorpresa de d’amics i familiars. El segon espectacle va ser 
una obra de teatre per a públic adult. En aquest cas es va tractar d’una peça d’un dels 
grups amateurs que assagen al centre i que van representar una obra de creació pròpia 
que, al tractar-se d’una obra molt fresca i original, va agradar molt al públic de la sala 
(58 persones). 
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Enguany, un altre cop, l’arbre de nadal del centre s’ha fet de manera col·laborativa. 
Aquest any es va convertir en un arbre dels desitjos i tothom que va voler va poder 
penjar un desig, un dibuix que volgués compartir. Va quedar molt bonic ja que hi havia 
dibuixos d’infants i reflexions d’adults, en diversos idiomes i amb diverses creacions.  En 
definitiva, es va convertir en un reflex de les persones que formen part de Can Portabella 

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 
19 famílies i es van intercanviar un total de 90 joguines de les 118 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 Solidança, que és l’entitat social que col·labora amb el 
casal dins del projecte de l’Armari. 

 

  
 Pintures lluminoses  El mag Àlex 

 

 
 Indicadors tradicions 

 

Durant l’any 2018 s’han celebrat diverses activitats relacionades amb dies 
commemoratius de rellevància.  

Al mes de març es van programar diverses activitats relacionades amb la dona. Dues 
xerrades (una organitzada pel casal i una altra per l’Associació Pal·las Atena), una 
exposició de pintures de l’Aniola Guilera dóna on representa la seva visió del mon i les 
emocions com a dona, mare i filla. I, per últim, un concert de la Sanja Plohl, una eslovena 
guanyadora de diversos premis internacionals i que es va incloure dins de la 
programació del Cicle “La Guitarra de Concert”.  

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

Nº participants activitats (de produccio propia) 0 53 0 143 196

Nº participants activitats (de suport extern) 0 22 0 0 22

TOTAL 0 75 0 143 218
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El 19 de març (dia de Sant Josep, patró dels fusters) es van celebrar el lliurament de 
premis de la Fusta i el moble a la sala d’actes del casal. Es van posar en contacte amb 
nosaltres degut a que un dels seus membres és l’arquitecte que es van encarregar de 
la rehabilitació del centre i com la fusta és el material predominant es va considerar bona 
idea poder-ho celebrar aquí. 

El 2 d’abril, dia mundial de l'autisme, Can Portabella es va “vestir” de blau amb roba de 
l'armari comunitari. Com hi ha diverses famílies que venen al casal que tenen infants 
amb TEA i, en molts casos, han compartit amb nosaltres el procés del diagnòstic i la 
seva acceptació. Ens va semblar bonic penjar una fotografia al facebook de roba de 
color blau (color que representa el TEA) com una manera de donar-les suport i 
visualitzar al col·lectiu. 

Al maig es va participar al Calidoscopi, un projecte propi del Districte de Sant Andreu. 
Aquest any tractava sobre la ciència ciutadana i es van realitzar dues activitats. El dia 
15 de maig es va instal·lar una taula al davant del casal on tothom que volgués podia 
mirar per un microscopi larves del mosquit tigre i informar-se sobre la vida i reproducció 
d’aquest insecte. Una activitat que va sorprendre, tant a grans com a infants, i van 
despertar la curiositat per saber-ne més. La segona activitat va ser de llarga durada, ja 
que es van recollir sons quotidians durant diversos dies (rialles dels infants, les 
màquines de cosir, les converses als passadissos, etc.). Aquests sons es van posar en 
comú amb els registrats per altres equipaments públic per tal de col·laborar amb la 
creació d’un mapa sonor del Districte, per altra banda, amb els sons de Can Portabella 
es va fer una composició musical representativa del casal.  

 
Després, el 7 juny, dins del marc de la setmana de l’energia, es va celebrar a la plaça 
de Can Portabella una jornada amb activitats per a totes les edats amb l’objectiu de 
visualitzar la diversitat de les energies sostenibles i fomentar comportaments 
respectuosos amb el medi ambient i amb nosaltres mateixos. Les activitats eren molt 
diverses, des de la creació d’un mural d’elements naturals a la cuina d’unes pizzes 
artesanals en un forn solar, passant per la construcció d’un circuit de la vida de l’aigua 
(veure 2.2.4). Però el plat fort d’aquesta festa va ser un concert sostenible (veure 2.2.3) 
on l’energia dels equips de so es va obtenir gràcies a l’energia generada per unes 
bicicletes estàtiques que el públic feia rodar. Es va tractar, doncs, d’una activitat on el 
públic teniu un protagonisme clau, ja que, sense la seva col·laboració, no hi havia 
concert. Com hi havia bicicletes per adults, però també per a infants, i van venir els nois 
del Club de Handbol Sant Andreu, es va convertir en una activitat intergeneracional 
lúdico-festiva. A més a mes, durant tota la tarda hi va haver fruita per berenar, ja que un 
altre objectiu que hi havia era fomentar els hàbits de vida saludables. 

Val a dir que aquesta Fes-te de l’Energia Sostenible no hagués sigut possible sense el 
recolzament de diverses entitats i comerços de Sant Andreu que van col·laborar amb 
l’acte (C.N. Sant Andreu, el Taller de Músics, l’A. E. Sant Andreu, Crecer en Movimiento, 
la U.E. Sant Andreu, el Club Handbol Sant Andreu, fruiteria Cal Fruitós i el Menjador Ca 
la Rosa). 

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 el 
paper de les dones al llarg de la història, on van assistir 24.  
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Aquest any per la “Tardor Solidària” s’havia previst fer una activitat amb l’Associació 
Acathi que tractava d’un grup de persones del col·lectiu LGBTI que explicava la seva 
experiència personal d’una manera propera i distesa. Es tractava de la Biblioteca vinent, 
que l’havíem reservat mitjançant el catàleg d’Antirumors de l’Ajuntament.  
Malauradament, la vam haver de suspendre perquè es va retirar la proposta. 

Al novembre, en el marc del 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la 
violència contra les dones, es va acollir l’obra de teatre Am-por-derades on un grup de 
noies, mestres estan de festa, representen escenes d’assetjament, micromasclismes i, 
en definitiva, situacions quotidianes que van reflexionar sobre la societat actual. A més 
a mes, es va projectar sobre la paret del vestíbul una imatge del #25N. Va ser el primer 
cop que es va realitzar aquesta acció però degut al gran impacte visual que va tenir s’ha 
decidit que a partir d’ara farem servir aquest recurs més sovint per posar de manifest 
dies commemoratius especials dels que es vulgui fer una especial difusió. 

 

 
 

 Dia mundial del autisme  Mosquito Alert. Calidoscopi 

  

 Pizza en forn solar. Setmana 
de l’energia 

 Projecció 25 Novembre 

 

 
 Indicadors dies commemoratius 

 

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

Nº dies (producció pròpia) 31 46 0 0 77

Nº activitats (producció pròpia) 1 11 2 1 15

Nº participants activitats (de produccio propia) 1 917 26 18 962

Nº voluntaris/ries col·laboradors (de produccio propia) 0 82 82 82 246
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2.2.2. Servei d’exposicions 
La sala d’exposicions està situada al costat del vestíbul, això fa que esdevingui un lloc 
molt especial. Moltes persones, quan entren al casal, els hi crida l’atenció i visiten 
l’exposició abans de dirigir-se cap a la sala on després faran una activitat o mentre 
esperen a qui algú en surti. D’altres, aprofiten l’espera d’entrar a la sala d’actes de la 
planta baixa i ho fan servir com a punt de trobada. Sigui per la raó que sigui, és un espai 
molt visitat degut a que és molt visible i, per això es tracta amb molta sensibilitat. Sempre 
s’intenta donar prioritat a persones vinculades amb el casal i que tractin temes sobre els 
que és interessant reflexionar. 

De les12 exposicions que s’han acollit aquest any es vol fer una especial menció a 9 
d’elles, totes elles molts diferents.  

Les del Lluís Ros i la Cèlia Vallès van sorgir d’una manera molt original. El Lluís ve cada 
setmana al casal i un dia ens va explicar que col·leccionava les portades del diari “La 
Vanguardia”. Resulta que durant més de 60 anys havia guardat les portades de dies 
significatius o de notícies que, per alguna raó, l’havien cridat l’atenció. Però quan 
estàvem decidits a fer una exposició amb aquestes notícies una altra cosa ens va cridar 
l’atenció. Al passar els fulls els nostres ull no podien evitar fixar-se en els anuncis al 
darrera de les portades. El Lluis ens explicava amb enyorança els productes que es 
venien en aquella (1958-1962) i nosaltres els descobríem amb sorpresa. I no només els 
productes, sinó també els textos i imatges que es feien servir (especialment si es miren 
en clau de gènere). Per tot plegat, al final es va decidir fer una exposició sobre el mon 
publicitat, ja que a banda de la reminiscència que generava sobre l’espectador permetia 
fer una retrospectiva de la societat i la seva evolució. Aquesta exposició va tenir molt 
bona acollida i molta gent va venir a veure-la (tant habituals del casal com no) davant 
de la sorpresa del Lluis, que ho havia proposat de mode anecdòtic sense ser del tot 
conscient de la joia que tenia guardat a una capsa de cartró. Fins al punt, que el dia que 
li vam dir que l’equip de la betevé de Sant Andreu el volia fer una entrevista pensava 
que era una broma que l’estàvem fent.  

Amb la Cèlia vam establir relació a partir de les sessions d’espais que del grup de dones 
Pal·las Atenea. Ella ens va fer els cartells amb les normes de convivència de l’Espai de 
trobada familiar i ella va ser qui ens va proposar acollir l’exposició de les il·lustracions 
que ha creat pel llibre “Descobrint Sant Andreu”, on en col·laboració del Pau Vinyes van 
fent un itinerari històric visitant llocs emblemàtics de Sant Andreu. La veritat és que 
estem molt agraïts de que pensés en Can Portabella per presentar una proposta tan 
bonica, on la sensibilitat de les seves pintures transmeten una gran estima i un sentiment 
de pertinença al poble de Sant Andreu.  

També s’han acollit exposicions en col·laboració amb entitats del nostre entorn. Amb 
Photosagrera tenim un acord i cada any un dels seus membres fa una exposició 
fotogràfica de la seva obra. Aquest any el Jose Luis Arias va mostra la seva col·lecció 
d’instantànies d’Islàndia, un país màgic que amb els contrast de la llum solar transforma 
el paisatge dotant-lo d’una bellesa espectacular. Després, al juny el Menjador Ca la 
Rosa ens va proposar una exposició d’allò més interessant. Consistia d’una estructura 
de fusta on mostrava la quantitat de sucre que contenen productes de consum quotidià, 
com són els refrescos, el ketchup o la sopa. Acompanyada d’uns plafons informatius on 
s’explicava la procedència del sucre, la seva manufacturació i els riscos d’obesitat 
infantil. Una exposició que d’una manera visual ajuda a prendre consciència de la 
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ingesta de sucre de manera involuntària i convida a reflexionar sobre els hàbits 
alimentaris. La tercera exposició se’n diu “Connectant amb la fotografia” i és la creació 
del Club Baliarda (un grup de Serveis Socials) que es reuneix setmanalment al casal. 
Aquest grup es va interessar per una exposició de fotografia que teníem al casal i d’aquí 
es va despertar la curiositat per la fotografia. Durant un temps, els participants venien 
amb els dinamitzadors i anaven adquirint coneixements bàsics de fotografia (molts d’ells 
no n’havien fet mai) com poden ser l’enquadrament, el picat o contrapicat. El resultat va 
ser una exposició molt bonica d’un gran valor (tant artístic com emocional), ja que durant 
el procés es va potenciar la creativitat i autoconeixement dels participants alhora que es 
potenciava la cohesió del grup. A partir d’aquestes trobades els participants es van 
autogestionar per fer sortides i visitar l’exposició del fotògraf que dinamitzava les 
sessions. Tota una gesta per a unes persones que, per diversos motius, tenien 
problemes per relacionar-se i establir lligams sentimentals. Està clar que aquest projecte 
els ha ajudat a veure la vida d’una altra manera, d’adonar-se que els canvis són possible 
i sobre tot, permetre’s el dret de gaudir. A més a més, el fet de tenir l’exposició ens ha 
donat l’oportunitat d’explicar a les persones que la visiten la importància de tractar amb 
respecte a aquelles persones que, pel motiu que sigui, estan vivint una etapa difícil i cap 
donar-les suport. A partir de l’exposició i la difusió que es va fer per les xarxes socials, 
la betevé se’n va assabentar i va fer una notícia sobre l’exposició i va entrevistar als 
membres del Club Baliarda. 

A continuació passem a explicar les exposicions que han creat els membres del projecte 
comunitari de costura i el de fotografia. Ja fa un parell d’anys el grup de Teixint va fer 
una exposició amb les seves creacions i enguany ens van demanar fer-ne una altra. 
Però com volien fer una cosa diferent van decidir fer una mostra d’objectes fets amb la 
premissa de l’economia circular, és a dir, amb l’ideari d’aprofitament dels recursos on la 
reutilització de les teles sigui la protagonista. En aquesta exposició va participar tant el 
grup dels matins com el de les tardes i va ser molt bonic veure-les totes juntes el dia de 
la inauguració compartint experiències i sentint-se recolzades per amics i familiars. Hi 
va haver de tot, des d’arracades fins a sandàlies o fundes de mòvil, passant per bosses 
fetes amb texans i davantals amb camisses. Va ser una exposició que va agradar molt, 
no només per les creacions tan boniques i elaborades que van fer, sinó també perquè 
va obrir el debat sobre el mediambient, la capitalització i la creativitat alhora que es 
posava de relleu la potencialitat d’aquestes dones costureres. 

Aquest any, el grup de fotografia ha exposat dues col·leccions. Una va ser el resultat del 
treball sobre retrats i retoc fotogràfic que van realitzar a finals del 2018 amb la 
col·laboració de persones del casal que es van prestar a ser fotografiades (aquesta va 
ser l’exposició que va inspirar al Club Baliarda). L’altra exposició porta com a nom 
“Diversitats familiars” i es va elaborar a partir d’una proposta interna de l’equip del centre 
on es volia retratar a famílies del casal que representen diversos models familiars que 
hi ha avui en dia a la nostra societat. Mostra de la bona acollida que va tenir aquesta 
exposició i del bon treball que va fer l’equip de fotografia és que la betevé va fer una 
notícia al respecte i altres equipaments s’han mostrat interessats (de moment al mes de 
novembre es va exposar al casal de barri Torre de la Sagrera però s’han mantingut 
converses per portar-la a altres centres). 

Aquesta acció va ser la primera que vam fer dins del projecte Identitats (veure apartat 
2.2.5 del present capítol) on es vol donar visibilitat al col·lectiu LGBTI. Dins d’aquest 
projecte al mes de novembre (mes internacional contra la violència de gènere) es va 
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acollir l’exposició “Dones diverses: Violències i resiliències en el camí de dones que 
transiten, dones trans*”.  En aquesta ocasió una sèrie de roll-ups posen en rellevància 
la manca de reconeixement i la vulneració de drets d’aquest col·lectiu, tant des de l’àmbit 
familiar com el formatiu o laboral (entre d’altres). Una exposició facilitada per l’Associació 
Acathi i que fa reflexionar sobre la realitat de les persones trans. 
  
 

  
 La publicitat de la pàg. 2 (1958-

1962) 
 Descobrint Sant Andreu 

  
 Dame veneno  Islàndia 

  
 Club Baliarda   Diversitats familiars al CB Torre 

de la Sagrera 
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 Retrats. SAF  Teixint 

 

 
 Indicadors del servei d’exposicions 

 

2.2.3. 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. L'accés sempre és gratuït, facilitant 
a tothom l'accés a la cultura musical independentment del seu estatus socioeconòmic.  

Actualment és habitual veure cares conegudes entre el públic, ja que moltes persones 
que venen són usuàries del casal. A vegades venen de manera individual però a 
vegades sentim com al sortir d’un taller o d’un projecte comunitari queden per venir 
plegades. 

 

 Música 
Aquest any s’ha celebrat la III edició del Cicle “La Guitarra de Concert”. Un cicle 
proposat per Juan Ramón Arceo García, un veí de Sant Andreu i usuari habitual del 
casal, músic de professió, col·labora amb el casal organitzant aquest cicle de manera 
voluntària. 

El projecte presenta una sèrie de concerts on la guitarra és la principal protagonista. Ja 
sigui com a solista o acompanyada d’altres instruments en format duet, trio o ensembles 
i obert a diferents gèneres com la música clàssica, el jazz, el flamenc, músiques 
tradicionals, etc. Formats, tots ells, que encaixen perfectament amb les característiques 
tècniques i físiques de la sala d’actes de Can Portabella. 

La trajectòria professional de Juan Ramón Arceo facilita que reconeguts músics en el 
circuit internacional facin parada a Can Portabella. Una immillorable oportunitat d’oferir 
concerts d’un altíssim nivell als veïns i veïnes de Sant Andreu.  

D’altra banda, el cicle ja ha arribat a la seva 3a edició i comença a ser conegut entre els 
professionals, per això, comencen a arribar-nos propostes de músics interessats a 
participar en la programació. 

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

Nº d'exposicions  (producció pròpia) 1 2 0 0 3

Nº d'exposicions  (producció externa) 2 2 2 3 9

Nº visitants (producció pròpia) 177 546 264 370 1.357

Nº visitants (producció externa) 487 185 0 0 672
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L'accés als concerts és gratuït, facilitant l'accés de tothom a la cultura musical 
independentment del seu estatus socioeconòmic. Tanmateix, a la fi de vincular projectes 
propiciant confluències, es preveu fomentar "l'entrada solidària", projecte consistent en 
associar l'assistència a l'espectacle amb la col·laboració amb el projecte "Can Portabella 
Solidari", descrit en detall a l'apartat final d'aquest capítol. 

A més a més del cicle de guitarra, aquest any s’ha col·laborat amb l'Escola Superior 
d'Estudis Musicals Taller de Música no només per programar concerts amb les seves 
formacions (o formacions d’algun de la seva comunitat d’alumnes) per a que puguin 
mostrar les seves creacions i el seu talent davant dels veïns i veïnes de Sant Andreu, 
sinó que també es va acollir la presentació d’un Treball Final de Carrera. Va ser un 
espectacle molt interessant que barrejava la música electrònica amb la creació 
d’imatges in situ al ritme de la música mitjançant uns algoritmes creats per l’estudiant. 
Aquesta dualitat auditiva-visual dotaven de gran força a l’òpera que havia composat i 
que presentava per primer cop al tribunal en un passe obert al públic.  

També s’han fet 2 espectacles de petit format al mes de juliol. Per una banda, el grup 
Bossa On és una formació brasilera-catalana que va delectar al públic amb un ampli 
repertori de bossa nova i explicacions acurades sobre l’origen d’aquest estil musical i, 
per altra, el duet català Yuca al Caliu va interpretar cançons de música catalana, boleros 
i cantautors reconeguts. 

De mica en mica hem anat fidelitzant al públic que assisteix als concerts i al voltant de 
50 persones venen de manera habitual. En una ocasió una dona ens va dir “Can 
Portabella és la casa de la felicitat”, un reflex de la gratitud que mostren cap al casal i 
que ens va omplir de satisfacció per la feina feta. 

Val a dir, que aquest any es va realitzar un concert molt especial que no es va realitzar 
a la sala d’actes, que és l’espai que tenim reservat per aquest tipus d’actes. I això va ser 
perquè no era un concert com la resta, era un concert on l’electricitat no s’aconseguia 
endollant el material a la xarxa elèctrica convencional, sinó que anava a un 
supercondensador on acumulava l’electricitat produïda per vuit bicicletes estàtiques (7 
per adults i 1 per infants). Per aquesta raó la ubicació del concert va ser a la plaça de 
Can Portabella on es va convidar a la gent que venia a pedalar. El grup Dantuvi es va 
adaptar molt bé a les limitacions de l’energia, ja que el supercondensador disposava 
d’un indicador de càrrega (verd-groc-vermell) i quan veien que es baixava al groc 
s’aturaven entre cançó i cançó per donar temps a omplir-lo d’energia i animava a 
pedalar. A més a més, com 6 bicicletes es van col·locar tot just al davant de l’escenari i 
2 a sobre, al costat del grup, es va generar molta complicitat entre les persones que 
pedalaven i els músics convertint l’activitat en una festa. Aquest concert es va programar 
dins del marc de la Setmana de l’energia (veure apartat 2.2.1) conjuntament amb altres 
activitats paral·leles (veure apartat 2.2.4). 

 

 Teatre 
Aquest any s’han programat onze espectacles teatrals. Totes han sigut destinades a un 
públic adult, ja que les companyies que han estat allotjades al casal desprès fan una 
representació en concepte de contraprestació.  

Aquest any s’ha entrat dins del circuït del Festival MUTIS, un festival de teatre 
independent i nova creació. Això ho vam aconseguir gràcies a una usuària del casal que 
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ens va informar que estaven buscant espais per poder acollir les obres del festival. En 
el nostres cas es va programar un espectacle infantil del que van poder gaudir més de 
60 famílies, i totes elles van lloar la sensibilitat de l’espectacle i manera de fer de les 
actrius, ja que a estar destinat a infants de 3 anys es van adaptar molt als imprevistos i 
espontaneïtat del públic assistent. 

Ens va fer una especial il·lusió acollir a la companyia Fil Vermell i la representació del 
Mal Morir, una obra que es va escriure a Can Portabella i que tracta un tema tan delicat 
com és la mort. De la relació que tenim amb la mort, les pors i com s’afronta la pèrdua 
d’un ésser estimat. Aquesta jove companyia (quan van començar a venir ni tan sols 
tenien nom) ha creat una peça plena de sensibilitat que no deixa a ningú indiferent. 
Després de fer la residència a Can Portabella se’n van anar al Centre Cívic Can Clariana 
per assajar en millors condicions ja que allà tenen una estructura teatral complerta 
(escenari, vestuaris, etc). I d’aquí van fer el salt al teatre Tantarantana, on des del mateix 
dia de l’estrena van començar a rebre una pluja de crítiques alabant l’obra, intèrprets i 
direcció. El dia que van fer la peça a Can Portabella, al finalitzar, els assistents van poder 
assistir a un petit col·loqui amb l’Associació Dret de morir Dignament (entitat que va 
assessorar a l’hora d’escriure l’obra). Va ser un moment molt emotiu on es va poder 
compartir experiències viscudes i reflexions sobre com s’entén la mort a la nostra 
societat. 

Al juliol vam fer un microteatre amb 4 peces curtes (15 minuts) de manera simultània. 
És a dir, es van programar 4 peces a 4 espais diferents del casal (un d’ells a la terrassa) 
i uns dinamitzadors guiava al públic d’una sala a una altra al finalitzar la funció. La veritat 
és que va anar molt bé perquè van venir 89 persones, tot un èxit sobretot tenint en 
compte que era estiu. 

A la tardor s’han fet dues representacions de companyies que assagen al casal, tant 
amateur com professional, i al setembre la Susana Martínez va oferir una sessió de 
contacontes per fer una retrospectiva de l’apoderament de la dona al llarg de la història 
i la seva situació actual. Va ser un espectacle molt especial, no només pel seu to 
reivindicatiu (tot incloure passatges d’humor) sinó perquè feia reflexionar i prendre 
consciència del rol de la dona. Aquesta sessió va agradar molt, especialment, al grup 
del Cercle de Dona. 

Al novembre, vam acollir l’espectacle Amb-POR-derades. Un procés de recerca teatral 
sobre el tema de les relacions de poder basat en experiències personals i en les notícies 
sobre casos d'assetjament on, lluny d’alliçonar, només vol facilitar la comprensió de la 
societat actual i reflexionar sobre els valors amb què estem educats. Tot i que només 
35 persones van poder gaudir de l’espectacle, ja que va coincidir amb un dia de pluja 
intensa que no acompanyava a sortir de casa, va ser un espectacle que no va deixar 
indiferent i un cop acabada la funció moltes persones es van apropar a les actrius per 
comentar algun de les peces de l’obra.  

 

  Poesia 
Aquest any s’ha col·laborat amb el centre cívic Sant Andreu, l’Ateneu l’Harmonia i 
l’Espai-30 per oferir al Districte de Sant Andreu (dos equipaments es troben ubicats a 
La Sagrera i dos més a Sant Andreu) espais on la poesia hi sigui, s'apropi i interaccioni 
amb la ciutadania.  
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Aquest projecte, que s’ha anomenat “Poètica” entén la poesia com un tot, en totes les 
seves versions i possibilitats (poesia recitada, poesia cantada, a capella o acompanyada 
d'algun instrument, tradicional o modern, poesia visual, poesia fins i tot ballada, poesia 
que arribi als veïns i veïnes, propera i càlida, divertida i punyent, poesia per adults, per 
infants o intergeneracional). 

Tot i que la tendència de la programació de poesia és a l’alça, encara són pocs els 
espais de la ciutat on es programi de manera regular i, amb la iniciativa conjunta que 
presentem, volem ser un micròfon més que doni veu a poetes ja reconeguts, a joves 
poetes que inicien el seu recorregut i a poetes no professionals vinculats al barri. La idea 
és programar-ho cada any al mes de febrer. 

150 persones van assistir als espectacles, 30 d’elles van venir a Can Portabella a veure 
recitar a la Meritxell Gené. Aquesta xifra es considera prou bona, ja que era el primer 
any que s’organitzava una cosa d’aquest estil i cal tenir en compte que la poesia no és 
un art literari que mogui moltes masses. Així doncs, degut a la bona acollida que ha 
tingut el cicle de poesia Poètica s’ha ampliat el nombre d’equipaments i 5 equipaments 
s’han incorporat al projecte per oferir les seves peces a la segona edició (Espai 30, Casal 
de barri Torre de la Sagrera, Centre cívic Sant Andreu, B-Murals Centre d’Art Urbà, 
Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero). D'aquesta manera es vol potenciar la visualització 
del projecte i afavorir la permeabilitat entre barris i equipaments, entenent el territori com 
un conjunt, sense limitacions ni barreres que més que físiques molts cops són 
conceptuals. 

 

  

 Meritxell Gené. Poètica 
 Juan Ramon fent la presentació 
del cicle “La guitarra de concert” 

  

 Prelude. Cicle de guitarra  Divagaçao. Cicle de guitarra 
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 Bossa On  Les 4 estacions (Festival Mutis) 

 
 

 Dantuvi. Fes-te de l’energia  Bicicletes. Fes-te de l’energia 

  
 Tenemos que hablar. Microteatre  Marta Genís. Microteatre 

  

 Bèsties d’Educació Primària. 
Microteatre 

 Ópera Tannhausser. 
Microteatre 
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 El mal morir  Amb-POR-derades 

 

 
 Indicadors del servei d’espectacles, actuacions i cicles socioculturals 

 

2.2.4. Servei de conscienciació mediambiental 
Tenint en compte que Can Portabella és un edifici de balanç zero (produeix tanta energia 
com la que consumeix al cap de l'any) i que la fusta és el material predominant, es 
considera oportú fer activitats que fomentin la sostenibilitat i el medi ambient. A més a 
més, s'ha identificat a un gran nombre de persones que venen al casal i comparteixen 
aquest valors i ens han animat a ampliar el nombre d'activitats basades en les "3 erres: 
Reduir, Reutilitzar i Reciclar". Totes elles es van incloure al Pla d’acció que es va 
elaborar i es va enviar a BCN+Sostenible per formar part de la comunitat i el seu 
compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.  

Les activitats que s’han portat a terme aquest any han sigut molt diverses per poder 
arribar al màxim de públic possible i s’han dissenyat en el marc dels grups que es 
presenten a continuació. 

1. Reduir el consum de paper 

Fer servir els cartells d'activitats ja finalitzades per imprimir nous cartells, per tal que els 
infants de l'espai infantil puguin pintar, per a realitzar la decoració de Nadal, etc. 

2. Reduir el consum de plàstic 

Conscienciar a la gent de portar ampolles d'aigua buida i que l'omplin a la font d'aigua 
abans d'iniciar l'activitat en lloc de fer servir gots de plàstic d'un sol ús. 

Els tres membres de l’equip de treball van ser els primers en disposar d’ampolles i gots 
reutilitzables per veure aigua de la font. Però es va detectar que molta gent agafava un 
got d’un sol ús per veure mentre esperaven que comencés el taller i el llençaven a la 

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

Nº funcions 3 5 2 3 13

Nº assistents 177 311 92 140 720

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

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

Nº funcions 2 1 3 5 11

Nº assistents 176 16 156 245 593

Funcions Gratuïtes 2 1 9 5 17
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paperera. Després, a la sortida, agafaven un altre per veure un got d’aigua abans de 
marxar. I tot i que se’ls explicava que podien entrar el got a la sala per fer-ho servir 
després o portar-se un ampolla, normalment no ho feien. Per això es va decidir treure 
els gots i convidar a que omplin l’ampolla abans de començar la classe, especialment si 
és una activitat física. A més a més, així també es facilita la hidratació durant la sessió. 

Un altre motiu pel que es va optar per retirar els gots va ser perquè molts infants feien 
servir la font com un espai de joc. Agafaven els gots i l’omplien d’aigua pel sol fet de 
veure rajar l’aigua i, molts cops, ni tan sols se la bevien. Ara, com és habitual que portin 
una ampolla se’ls convida a que l’omplin i se’n portin l’aigua de Can Portabella de record. 
Val a dir, que tot i que al principi era un discurs recurrent, cada cop és més hi ha més 
adults que entenen que no cal omplir l’ampolla d’aigua i durant el darrer trimestre molt 
pocs infants demanen omplir l’ampolla com un joc. Els que ho fan és perquè realment 
s’han quedat sense aigua. 

3. Fomentar l’ús de productes de segona ma 

Promocionar els projectes que tenen com a valor principal la reutilització de materials, 
com són els llibres o la roba del projecte de Can Portallibres i de l’Armari. El projecte de 
l’armari funciona força bé, tot i que se’l vol donar més autonomia, i es vol fer una major 
difusió per a que el projecte de la biblioteca arribi a un públic més divers. 

4. Fer difusió de l’economia circular 

Promocionar projectes i activitats on s'aprofita material d'ús quotidià i és transformar per 
donar-li una segona vida (càpsules de cafè, CDs, oueres, ampolles de plàstic, etc.). Això 
s’ha fet, especialment, amb la complicitat de talleristes (p.e: d'estimulació sensorial i 
treballs manuals) i els projectes comunitaris de costura i manualitat. 

5. Divulgació mediambiental 

Programar activitats, xerrades i documentals que ajudin a reflexionar sobre la 
conservació dels ecosistemes actuals (contaminació, biodiversitat, sostenibilitat...), la 
influència de l'ésser humà i la necessitat de la seva implicació per reduir l'afectació en 
el medi ambient.  

En aquest bloc entra el concert de la Fes-te de l’energia on es van fer varies activitats 
simultànies on les energies renovables i el mediambient eren protagonistes. A la 
terrassa es cuinaven pizzes artesanes en un forn solar mentres a la sala d’actes els 
infants van poder jugar fent una construcció del cicle de l’aigua, on el recorregut es 
creava a partir d’unes preguntes que es plantejaven sobre l’ús racional de l’aigua i el 
seu cicle. Només si les respostes eren mediambientalment sostenibles la bala 
aconseguia arribar al final del recorregut. També es va habilitar un espai amb materials 
naturals (fulles, tijes, branques, etc) i els infants feien les seves combinacions. Després, 
es van exposar totes juntes en la creació de dos murals col·laboratius de la jornada. En 
una altra sala el Josep Bunyesc, arquitecte encarregat de la rehabilitació del casal va 
fer una xerrada on va explicar quins són els principals aspectes que fan de Can 
Portabella un edifici tan sostenible. I, tal i com s’ha explicat al apartat anterior (2.2.3), es 
va fer un final de festa amb un concert on l’electricitat s’aconseguia pedalant.  

Al mes de juliol es va fer una col·laboració amb el casal d’estiu de l’A.E. Sant Andreu, 
on dos grups d’infants van venir a Can Portabella a fer un taller de molinets de vent i 
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se’ls va explicar les principals característiques del centre en termes mediambientals 
(beneficis de la fusta, reutilització d’aigües pluvials pel rec, ús de plaques solars).  

Una activitat molt diferent és el visionat de documentals i el posterior debat que es 
genera. Aquest any s’han passat 3 documentals del projecte de cinema "Claqueta i 
Acció" que es realitza a Barcelona gràcies a l'acord amb Festival Internacional de 
Cinema de Medi Ambient (FICMA) i la Direcció d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat 
(DEICS). El primer sobre la contaminació vinculada al món del tèxtil i la seva 
manufacturació, el segon sobre la societat capitalista i el desig de comprar, i el tercer 
sobre l’ús abusiu del plàstic. Tot i que el públic assistent a aquests documentals no ha 
sigut molt extens, val a dir que les persones que van venir s’han mostrat molt 
sensibilitzades i es van fer reflexions molt interessants. 

 

  

 Cicle de l’aigua. Fes-te de 
l’energia 

 Elaboració de mural amb 
elements naturals. Fes-te de l’energia 

  

 Forn solar. Fes-te de l’energia 
 Xerrada Josep Bunyesc. Fes-te 

de l’energia 

  
 Alternatives al gots plàstics 

d’un sol ús de l’equip de treball 
 Grup casal d’estiu A.E. Sant 

Andreu 
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2.2.5. Servei de sensibilització  LGBTI 
Aquest any s’ha iniciat una sèrie d’accions destinades a donar suport al col·lectiu LGBTI 
a partir del comentari que ens va fer una parella lèsbica que porta a la seva filla a una 
activitat. Així que es va elaborar un projecte intern anomenat “Identitats” on es van 
determinar els objectius i les línies d’acció sobre les que treballar. 

El projecte Identitats és un projecte intern que esdevé una reivindicació social per la 
llibertat sexual, d’identitat i d’expressió de gènere. Aquesta reivindicació va dirigida com 
a forma d’educació i reeducació cap a infants i adults. És per això que les activitats 
programades són de diferent calibre, ja sigui com a espectacle, activitat lúdica 
programada, o exposicions que permetin la fàcil connexió amb els usuaris. 

D’altra banda, no només volem fer arribar el missatge a persones que no estiguin 
sensibilitzades, sinó que també volem que el nostre Casal sigui un espai segur per 
persones LGTBI on puguin reunir-se i trobar-se tranquil·lament. 

En definitiva, des de Can Portabella realitzem aquest projecte per la necessitat de donar 
visibilitzat i normalitzar el col·lectiu LGTBI i la seva realitat, per informar i educar en 
perspectiva de gènere per fer arribar a totes les persones possibles les diversitats 
sexuals i d’identitat de gènere que existeixen, i per generar espais amigables pel 
col·lectiu. 

Per poder treballar amb una mirada respectuosa i amb una terminologia adequada ens 
vam posar en contacte amb diverses entitats del col·lectiu i l’equip de treball vam rebre 
una sessió informativa sobre les diferències entre identitat sexual, orientació sexual i 
sexualitat. D’aquesta manera vam poder entendre i comprendre millor aspectes 
diferenciadors de cada col·lectiu. A aquesta sessió també va assistir persones del centre 
cívic Sant Andreu, amb qui tenim contacte habitualment i també mostren interès per 
obrir-se al col·lectiu LGBTI. 

 

Les accions que s’han desenvolupat aquest any dins del projecte han sigut: 

 

1. Formar part de la Taula del Districte 

Quan es va decidir engegar aquest projecte es va considerar necessari formar part de 
la Taula del Districte per poder estar en contacte amb les entitats LGBTI del territori i 
explicar el nostre projecte. A partir d’aquí, s’ha establert relació amb algunes d’elles com 
són l’Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) o el 
grup de joves de l’Espai Jove Garcilaso que es reuneix un cop per setmana per parlar 
sobre temes relacionats amb la diversitat sexual, el propi cos, la estima, estereotips… 
En definitiva, un grup de suport i conversa per compartir i demanar necessitats, 
inquietuds del jovent. 

 

2. Difusió noticies LGBTI per xarxes socials 

Cada setmana es busquen notícies d’interès LGTBI per tal de fer arribar al nostre públic 
objectiu les demandes, queixes i visibilitzacions que les persones LGTBI envien cap a 
la societat. Sobretot de cara a dates senyalades com son el Dia Internacional de l’Orgull 
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LGTBI, Dia de la Visibilitat Trans entre d’altres, es comparteix per les nostres xarxes 
socials i així acompanyar les reivindicacions de cada moment. Per fer-ho més eficient, 
compartim notícies d’entitats i associacions exclusivament LGTBI com son FLG 
Famílies, Acathi o GAG. 

 

3. Contacontes 

Per Sant Jordi l’associació Acathi va fer un contacontes infantil. Aquesta associació acull 
a persones migrades del col·lectiu LGBTIQ+ i, en aquest cas, una noia trans de 
Colòmbia va explicar el conte “Ara em dic Joana” (una història d’un peluix que l’explica 
al seu millor amic que ja no vol que li digui Joan, que ara vol ser Joana). D’aquesta 
manera es va poder parlar amb els infants sobre els sentiments del peluix i els valors de 
l’amistat, a més a més, com entre el públic hi havia una família colombiana es va establir 
una conversa sobre la dificultat d’aquest col·lectiu al seu país. . 

 

4. Exposició Diversitats familiars 

Amb l’ajuda del grup del projecte de fotografia (SAF) es va crear una exposició a partir 
d’una proposta interna de l’equip del centre on es volia retratar a famílies del casal que 
representen diversos models familiars que hi ha avui en dia a la nostra societat. 

Aquesta idea va sorgir a partir d’un comentari que ens va fer una mare que porta a la 
seva filla a una activitat. Resulta que una tarda, mentre esperava a que sortís la seva 
filla de classe una altra li va dir estranyada: “tu ets la mare? Pensava que l’altra dona 
era la seva mare”. Com ja estan acostumades a aquest tipus de comentaris, li va explicar 
que les dues són la seva mare, ja que és una família lèsbica. Això ens va fer prendre 
consciència de que es té tan interioritzat el model cisheterofamiliar (home-dona) que a 
vegades es fan comentaris obviant que n’hi ha d’altres. Així que es va decidir fer una 
exposició per donar visibilitat a diversos models familiars i normalitzar la seva situació. 
A partir d’aquí es va fer una crida entre la comunitat de famílies del casal (tant per email, 
web com per xarxes socials) per convidar-les a participar en aquesta exposició. Ens va 
sorprendre la bona acollida que vam tenir, ja que moltes famílies es van animar a 
participar, i la gran diversitat de models que tenim al casal. Això vol dir que aquesta 
diversitat no són casos aïllats sinó que representen a una quotidianitat de la que molts 
cops no som conscients perquè no s’expliquen els vincles sentimentals a tothom que et 
trobes pel carrer. És a dir, si es veu a una dona jove amb un nadó segurament es 
pensarà que és la seva mare però difícilment es pensarà que és una mare d’acollida, o 
si es veu a una dona gran es pensa que és la seva àvia que està fent de cangur, però 
difícilment es pensa que l’infant viu amb l’àvia perquè és ella qui té la seva custodia i 
tutela. I aquestes són dues realitats amb les que ens vam trobar, conjuntament amb les 
famílies homoparentals (home-home, dona-dona), d’adopció, monoparentals (mare 
soltera i noi que es planteja la criança sense parella), extenses (adults que han tingut 
descendència amb una relació anterior) i famílies amb un membre transsexual. Mostra 
de la bona acollida que va tenir aquesta exposició i del bon treball que va fer l’equip de 
fotografia és que altres equipaments s’han mostrat interessats (al mes de novembre es 
va exposar al casal de barri Torre de la Sagrera) i fins i tot la betevé va fer una notícia 
al respecte.  
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També van rebre la visita de dos grups que es van mostrar molt interessants per 
l’exposició. Per una banda, es va fer una visita guiada i una xerrada a l’alumnat de 2n 
d’ESO de l’Institut Barcelona Congrés de Nou Barris que estan treballant els rols de 
gènere, la identitat i orientació sexual ja que s’han detectat molts casos d’actituds 
masclistes a les aules. Per una altra, el grup de fotografia del servei de rehabilitació de 
Pi i Molist va venir dins de la programació de sortides que organitzen per veure 
exposicions, d’aquesta manera, alhora que es va posava en rellevància la potencialitat 
de la fotografia com a eina transformadora es va parlar sobre el col·lectiu LGBTI.  

 

5. Xerrada Feminitats i Masculinitats 

El dijous 3 d’octubre es va realitzar la xerrada anomenada “Reconstruint conceptes: 
Masculinitat(s) i feminitat(s)” on es va parlar sobre les noves, o no tant, masculinitats i 
feminitats. D’aquesta manera, es van definir ambdós conceptes trencant amb els 
estereotips marcats i que la societat havia marcat com a “normal”. La Sandra Vilaseca 
va ser la dona que va dirigir la xerrada fruit d’una col·laboració prèvia amb el casal. Ella, 
com a dona trans, va participar a l’exposició “Diversitat Familiar” i, a partir de llavors, es 
va crear una relació més estreta que va permetre poder col·laborar de manera més 
directe. A més a més, la data i l’horari on es va fer la xerrada va ser tot coincidint amb 
el Grup de Dones ja que aquestes sempre han mostrat interès en fer diferents activitats 
de caire LGTBI i gènere. 

 

6. Xerrades en clau de dona (cicle femení – arqueologia) 

Xerrada “La saviesa del cicle femení”: Tot i que el projecte Identitats actualment es 
focalitza cap a la sensibilització LGTBI no deixem de banda la visualització del gènere 
des d’una perspectiva feminista. “La saviesa del cicle femení”, impartida per la Margarita 
Fernández, pretenia observar i comprendre el cicle menstrual per tal de que les identitats 
menstruants entenguessin el seu cos i connectar-se millor en si mateixes i en la natura. 

Xerrada “Arqueologia, història i gènere des d’una perspectiva antropològica”: El passat 
27 de juny es va fer una xerrada per al Projecte Comunitari “Cercle de Dones” sobre els 
estereotips que pateixen les dones i com afecten aquests a la visió històrica de l’ésser 
humà en les disciplines de ciències socials com son l’arqueologia i la història. Des d’un 
punt de vista antropològic es va introduir el concepte del gènere i els estereotips i rols 
que s’atorguen explicant amb exemples (Dama de Baza, Lagertha o Hatshepsut) com 
s’extrapola la nostra vivència a altres temps i cultures. Aquesta xerrada va sorgir sota la 
demanda d’aquest projecte comunitari, ja que, com s’ha explicat, és un grup molt mogut 
i amb inquietuds.  

 

7. Joc de les banderes 

Aquest joc, fet totalment de manera manual i reciclant materials del casal, tracta 
d’ampliar el coneixement, de manera interactiva, les diferents banderes LGTBI així com 
el seu significat i la seva procedència. Es va exposar al vestíbul del centre amb la finalitat 
de que la gent s’apropés i intentés relacionar la bandera amb el nom corresponent. 
Després es podia mirar la resolució del joc i la informació de la bandera (història, 
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significat dels colors i simbologia, etc) al revers del nom.  Aquest joc es va fer servir per 
primera vegada a partir de l’última setmana de setembre per tal de fer-ho coincidir amb 
el Dia de la Visibilitat Bisexual (23 de setembre) i així donar a conèixer la seva bandera 
i altres que poder tenir menys visibilitat o desconeixença. 

 

8. Exposició ViolenTrans 

Al mes de novembre, mes internacional contra la violència de gènere, es va acollir 
l’exposició “Dones diverses: Violències i resiliències en el camí de dones que transiten, 
dones trans*”.  En aquesta ocasió una sèrie de roll-ups posen en rellevància la manca 
de reconeixement i la vulneració de drets d’aquest col·lectiu, tant des de l’àmbit familiar 
com el formatiu o laboral (entre d’altres). Una exposició facilitada per l’Associació Acathi 
i que fa reflexionar sobre la realitat de les persones trans. 

 

  

 Institut Barcelona Congrés 
 Grup de fotografia del servei de 

rehabilitació comunitària de Pi i Molist 

  
 Joc banderes  Contacontes 

 

 

2.2.6. 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 aquesta 
raó tenim una relació fluida amb l’Associació de Comerciants d’11 de setembre i es va 
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participar a la sortida del comerç al carrer del mes de juny. No només amb una paradeta 
on la gent podia consultar els serveis que oferim al casal sinó també dinamitzant 
l’esdeveniment amb diverses actuacions. Per una banda, la tallerista de ball en línia va 
fer una ballada popular al mig de la Rambla Onze de setembre i el de swing va fer la 
ballada a la pista de la plaça que hi ha a l’estació de metro Onze de setembre (on el 
terra lliscant és òptim per poder practicar aquest tipus de ball). Per una altra, l’Associació 
AMA que assaja setmanalment al casal va fer una exhibició del diferents balls populars 
xinesos. 

També s’ha decidit comprar sempre que sigui possible el material del centre a botigues 
del barri. D’aquesta es vol fomentar el comerç de proximitat, no només amb l’ingrés 
econòmic directe, sinó també perquè quan algú ens pregunta per aquest material podem 
derivar-lo a la botiga corresponent per informar-se més detalladament. Com és el cas 
del material de l’espai de trobada familiar i les impressions dels fulletons de les activitats 
o fotografies d’exposicions, o el berenar de la Fes-te de l’energia (veure apartat 2.2) que 
ens va facilitar la botiga Cal Fruitós, amb la que s’ha arribat a un acord per a que ens 
faciliti matèria orgànica per al compost del projecte comunitari de l’Hort. 

 

 
 

 Carpa Casal  Exhibició AMA 

 
 

 Grup Ball en línia  Swing a la plaça  



 Memòria Casal de Barri Can Portabella 2019 
 

68 
 

  

 Berenar de la Fes-te de 
l’energia 

 Noves joguines de l’espai de 
jocs 

 

2.2.7. Servei de visites guiades 
S’han realitzat diverses visites guiades, no només a persones de l’entorn que volen 
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). 

Cal fer una especial esmena a la sessió que es va realitzar a l’abril on es va explicar a 
l’alumnat de l’aula d’acollida del CEIP Joan Salvat Papaseit de Santa Coloma de 
Gramanet els beneficis de l’energia renovable i el funcionament de l’hort. Val a dir que 
va ser un moment molt bonic ple de complicitat perquè la seva tutora és una de les 
persones que s’encarrega de l’Hort del casal. 

Després al, mes d’octubre,  estava previst rebre a alumnes de segon curs d’Animació 
Sociocultural del IES Salvador Seguí per explicar què implica treballar a un casal (ja que 
és una de les sortides professionals dels seus estudis) i, sobretot, tot allò relacionat amb 
les relacions interpersonals i capacitats socials (empatia, escolta activa, etc) ja que era 
una sortida organitzada dins del mòdul d’acció comunitària. Malauradament va coincidir 
amb un dels dies de vaga d’estudiants i es va haver d’anul·lar la visita. 

 

 

 
 CEIP Joan Salvat Papaseit 
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2.2.8. Col·laboració amb projectes solidaris 
 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 9 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. 

  
 Recollida de taps 

 

 Llibres solidaris 
A partir de les ballades de la Montse Bou al Port de Barcelona, es va establir contacte 
amb l’Associació Llibre Solidari i al mes d’octubre se’ns va proposar fer una col·laboració 
amb ells. Es va fer una crida per recaptar llibres i en només 2 setmanes es van recollir 
371 llibres i 72 DVDs. La resposta va ser tan bona que s’ha decidit fer crides puntuals 
durant tot l’any. 

  
 Recollida de llibres 
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2.2.9. Ornamentació 
Cada any s’ha guarnit el centre amb elements propis de cada estació (fulles, colors,..). 
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 una acció que agrada molt a la gent 
perquè alhora de donar-li un toc alegre i el fa més acollidor. 

Aquest any no s’ha pogut fer degut a la gran càrrega de feina que s’ha tingut durant tot 
l’any. Aquest és un detall que no ha passat desapercebut a la persones que han vingut 
des de l’obertura del centre i en més d’una ocasió ens han manifestat lo bonic que 
quedava i la llàstima de perdre aquesta “tradició”. Per això, aquesta tardor es va  
convidar als projectes comunitaris a col·laborar en la decoració i el grup pintura i de 
manualitats van omplir Can Portabella de color amb les seves creacions. 

El grup de pintura ens va cedir un total de 17 quadres que es van penjar als passadissos 
del primer i segon pis. Tots eren quadres que tenien relació amb la tardor, bé perquè 
representaven paisatges tardorencs o perquè la cromàtica que s’havien fet servir 
corresponien a aquesta època de l’any (marrons, taronges....). El grup de manualitats 
va realitzar una gran tasca creant un gran volum d’elements que van fer servir per guarnir 
tot el casal. Des de la cortina de fulles que es va penjar al primer pis i que arribava fins 
al vestíbul, donant la benvinguda a les persones que entraven al centre, fins a petits 
detalls que es van penjar a les portes, vestíbul i interior de les sales. Aquesta decoració 
barrejava elements naturals com poden ser fulles (pintades o no), amb d’altres elaborats 
amb material divers (foam, cartolina, etc) que representava elements propis de la tardor 
(castanyes, carbasses, bolets...). A més a més, també van aportar dos poemes rotulats 
amb una tipografia de gran bellesa.  

Per Nadal, va ser el grup de Sant Andreu Fotogràfic qui ens va fer la proposta de vestir 
les parets del casal amb fotografies de temàtica nadalenca festes pel propi grup i 
enganxades sobre plafons de foam aprofitant els retalls d’una empresa que ja no els fa 
servir.  

La veritat és que la decoració de tardor (quadres) i Nadal (fotografies) ha sigut rebuda 
amb molta acceptació per les persones que visiten el centre, ja que dóna molt de caliu i 
molta gent ha fet el comentari de “sembla que entris a una casa”, o “és la nostra segona 
casa”. Perquè, realment, moltes persones se senten com a casa. Fet que demostra que 
durant aquest any s’ha treballat per una banda el sentiment de pertinença de les 
persones que venen a Can Portabella i, per una altra, el seu apoderament a l’hora de 
fer coses i obrir-se a l’exterior. Ja que fins ara nosaltres érem conscients de que hi havia 
molt de potencial però la gent no gosava mostrar-ho i compartir-ho amb la resta. 
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 Decoració tardor  Grup de manualitats amb 

cortina de fulles 

  
 Poema de tardor  Detall decoració Nadal (SAF) 

 

2.2.10. Servei de millores de l’equipament 
Aquest any no s’ha hagut de realitzar tantes millores per a que el casal estigui en 
condicions òptimes per a realitzar el servei, es nota que després de 3 anys ja s’han anat 
polint les incidències que han anat sorgint i actualment només cal fer petites tasques de 
manteniment. Tanmateix encara resta per fer una gran intervenció a la terrassa (veure 
capítol de conclusions i recomanacions).  

Un altre aspecte que s’ha millorat (en teoria) per part de l’Administració ha sigut la 
connexió per wifi. Aquest any l’Ajuntament va posar en marxa un projecte d’instal·lacions 
d’antenes wifi per permetre la connexió al wifi Barcelona, però ens hem trobat que la 
ubicació dels aparells no és l’òptima. Resulta que s’ha prioritzat el servei per a les 
persones que es troben a la zona de descans però això fa que no arribi el senyal a les 
sales situades a l’altra banda de la primera planta. Ja s’ha parlat amb la responsable i 
desplaçat l’antena cap al costat de les sales però no té prou potència per donar servei 
a totes les persones que ho fan servir. Això comporta que no es pugui prescindir del wifi 
que té el casal i actualment convisquin els dos serveis. 

Al mes de novembre van tenir una fuita d’aigua al magatzem de la planta baixa. De 
seguida va venir la brigada de l’Ajuntament a arreglar-ho i el problema venia de la presa 
d’aigua de la pica del taller 4 del segon pis, que és la sala on es programa la major part 
de les activitats de manualitats i pintura i cada cop es fa servir més per netejar el 
material. L’aigua queia directament sobre la llana i el material aïllant que hi ha a la paret 
i fins ara s’aixugava i no li donava temps a que es detectés la fuita, no obstant, com cada 
cop programem més coses i ja no fa calor, al final el material va quedar tot xop i va ser 
quan va començar a caure gotes que van regalimar fins a la planta baixa.  
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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 l’àcid dels 
orins dels gossos, que normalment van sense corretja i fan contínuament les seves 
necessitats a la cantonada fins al punt de foradat la tanca. 

Pel que fa als entorns, un veí va avisar que un camió havia trencat el senyal de plaça 
d’aparcament per a persona de mobilitat reduïda i es va donar l’avís. Desprès l’APPCat 
també va avisar de la incidència, ja que al no haver placa la plaça era ocupada per 
vehicles sense distintiu PMR. Finalment, després de molts mesos, es va substituir el 
senyal. Un cas similar va passar a la plaça del darrera. On es va haver d’avisar del 
trencament de papereres i bancs. En aquest cas per actes vandàlics, i de seguida va 
venir la brigada a solucionar-ho.  

Un altre aspecte a fer menció és la plaga de cucs que vam tenir als arbres que hi ha al 
davant del casal durant la primavera. Com estan situats molt a prop del casal a vegades 
ens els trobàvem a la porta i constantment havíem de comprovar que no hi entressin. 
Afortunadament es va fer una acció ràpidament i es va poder controlar. També hem 
tingut plaga de rates, aquesta ha durat tot l’any. Al principi només se les veia creuar la 
plaça però al final fins i tot es col·locaven sobre als rails de la finestra de la sala d’actes 
i els parterres de davant del casal estan plens de caus. 

 

  

 Fuita d’aigua   Cantonada casal 

    
 Plaga de cucs  Plaga de rates 
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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 mínims per garantir 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). Malauradament, 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. Degut a la manca de personal, els 
dilluns al matí i a la franja final de la tarda només hi ha una única persona al centre 
realitzant tant les tasques d’informació com les d’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. A més a 
més, no s’ha d’oblidar seria necessari incloure una persona experta en divulgació que 
s’encarregués de fer una bona difusió de les activitats i crear un pla de comunicació 
adient, no obstant, com ni tan sols s’arriba a cobrir les despeses del personal bàsic, no 
es pot contemplar la possibilitat de contractar una persona per realitzar aquestes 
tasques i queden incloses dins de l’equip actual (que les realitzen amb les limitacions 
pròpies corresponents a la falta de temps i coneixements). 

 

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 
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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 
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 fa d’informadora i d’atenció a l’usuari els dilluns al matí perquè és l’únic membre 
de l’equip que hi treballa o en altres franges horàries si els seus companys necessiten 
concentrar-se per enllestir feina (ja que al taulell del vestíbul resulta impossible fer-ho). 
També s’encarrega de dinamitzar el facebook durant els matins, ja que les xarxes 
socials requereixen d’un seguiment constant, no només per publicar coses al mur sinó 
també donant resposta i interactuant amb les persones que fan algun comentari a la 
nostra pàgina, envien missatges, o fan publicacions interessants als seus murs. 

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 gestió de les cessions d’espai, 
que no només inclou les tasques de planificació temporal (estar al dia de la disponibilitat 
de les sales i fer l’encaix per poder donar resposta al major nombre possible d’entitats i 
grups no formals) sinó també la preparació de les sales per adaptar l’espai a les 
necessitats de les activitats a desenvolupar (tant pel que fa a la distribució de taules i 
cadires com a la preparació de l’equip d’audiovisuals). 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 perquè a banda d’estar 
pendent de possible noves propostes també s’encarrega del contacte amb l’artista i el 
seu seguiment per conèixer els seus requeriments per poder donar-li resposta i 
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encaixar-ho al calendari d’oferta cultural del casal. Cal tenir en compte que aquest any 
s’ha volgut ampliat significativament l’oferta d’espectacles culturals i així consolidar el 
Can Portabella com un equipament dins del panorama artístic de Sant Andreu. 

Les tasques que corresponen a la responsable d’informació (Laura Berlana Pérez) 
són molt diverses i varien segons les necessitats del moment. 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 dóna suport a la preparació de les salses, l’elaboració de cartells i la 
publicació a les xarxes socials, sent ella l’encarregada de programar les publicacions 
dels esdeveniments al facebook, interaccionar amb les persones de les xarxes socials 
a la tarda i portar l’Instagram. Com és una noia molt activista en defensa dels drets de 
la dona i el col·lectiu LGBTI, ha sigut ella la impulsora del projecte Identitats i la referent 
del casal del projecte de comunitari Cercle de dones. 

Aquest any hem comptat amb la col·laboració del Cian, un noi del Col·legi Sagrada 
Família de Sant Andreu que al 2018 va fer al casal les pràctiques corresponents a 
l’assignatura de Formació i Orientació Laboral i que enguany ha continuat com a 
voluntari. 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 (classificació i registre). 

 

 
 Equip de treball 
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 Catàleg de tasques de l’equip de treball 

 

  

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.
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4 Conclusions i recomanacions 
Després de més de 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, no es 
tanca la possibilitat d’incloure un nou taller procedent d’una demanda concreta de la 
ciutadania. 

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 
(l’escolta activa i l’empatia són una capacitats bàsiques imprescindibles per atendre amb 
professionalitat i que els tres membres de l’equip de treball han demostrat que tenen a 
l’hora de resoldre conflictes o situacions delicades). 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. 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 també té moments 
d’alleugeriment 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 i 
swing), o grups de mares que un cop finalitzat el taller queden per venir juntes a l’espai 
de trobada familiar. Cal fer una especial menció, al ball en línia, ja que el perfil de les 
persones que venen són dones grans i aquest taller a banda de passar-ho bé, els ajuda 
a treballar la memòria (ja que han de recordar els passos del ball) i, sobretot, els ajuda 
a tenir una vida social més activa. Per aquesta raó, el fem 3 cops a la setmana: dos al 
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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 o ballades solidàries (a Sant Andreu, Hospital de Sant Pau i el Port). 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. Una situació similar passa amb el taller de Swing, 
on a banda del dia que s’imparteix la classe, el 3er dissabte de cada mes es fa una 
ballada oberta a la plaça de la parada de metro d’Onze de setembre i hi ha divendres 
que l’alumnat reserva la sala d’actes per practicar i ballar de manera lliure fora de 
mirades indiscretes. 

Durant el 2019 s’ha aconseguit donar resposta a les recomanacions establertes a la 
memòria del 2018 i s’ha treballat per reduir l’impacte mediambiental del centre (tot i 
que encara caldrà aplicar més mesures per aconseguir generar zero residus), donar 
visibilitat al col·lectiu LGTBI i incloure activitats amb mirada de gènere, especialment 
amb la complicitat de les participants del projecte comunitari de Cercle de dones. 
Tanmateix, durant el 2020 es treballarà per consolidar aquestes dues línies d’acció que 
s’ha iniciat aquest any i es mantindran converses amb entitats i grups no formals que 
venen habitualment al centre per programar conjuntament accions lúdico-festives que, 
per una banda, permetin donar visibilitat a col·lectius en risc d’exclusió social i, per una 
banda, dinamitzin espais com poden ser la plaça de Can Portabella o el passeig Onze 
de Setembre. 

Pel que fa als projectes comunitaris, es farà un acompanyament per donar seguretat i 
donar-los autonomia, especialment a aquells que encara depenen del casal en 
l’organització (Armari i Can Portallibres) i s’intentarà dinamitzar aquells que tenen una 
activitat més reduïda per aconseguir que un major nombre de persones hi participin de 
manera activa, com és el cas del Banc del temps, el Cercle de dones i el de Jocs de 
taula per la memòria. 

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. L’any passat ja 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 actual 
del centre no és possible fer aquesta inversió. Tanmateix, ha passat un any i encara no 
s’ha acordat res. També seria interessant posar una placa de pladur per tapar la porta 
de la sala d’exposicions que dóna accés directa al despatx de la planta baixa, ja que 
la distància per accedir pel vestíbul és mínima i això permetria augmentar els metres 
quadrats disponibles per exposar. 

Un altre aspecte que està pendent de solucionar el problema de la connexió a la xarxa 
wifi de Barcelona. Recordem que l’IMI ha posat unes antenes al casal però que no 
arriben a totes les sales però que no dóna un servei òptim (seria recomanable fer una 
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revisió de la instal·lació de routers inicial, ja que se’n tenen 4 i molt probablement un es 
podria eliminar per la fibra i un altre per la xarxa de wifi Barcelona). D’altra banda, el 
servei de l’IMI permet disposar de wifi durant unes hores concretes i així permet impedir 
que hi hagi servei els caps de setmana i de matinada, moments en que molts joves es 
concentren al voltant del casal i fan ús del wifi per escoltar música amb les molèsties 
que això ocasiona al veïnat.  

Amb el jovent de la plaça continuem tenim problemes, no només per les incidències 
que ocasionen al veïnat sinó també directament amb el casal (cops a la façana 
metàl·lica, despenjar els cartells identificatius del centre, fer ús dels lavabos i sortir per 
la finestra del casal, encarar-se amb el personal del centre...). 

Per últim, fa un any que es va detectar que la cantonada metàl·lica de la façana de la 
part del darrera del casal, la  que dóna  a la plaça, està molt deteriorada. Potser seria 
convenient que la urbana passés més sovint per avisar als amos dels gossos de que els 
han de portar lligats i tenir cura d'on fan les seves necessitats, ja que segurament 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.  

 

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. Aquest any un company va 
haver de fer-se una intervenció i, per sort, es va poder programar amb temps i es va 
poder realitzar al mes de juliol, moment en que el volum de feina es redueix 
substancialment. 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 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL h
2019 230,5 209 229,5 249,15 389,5 280 229,5 349 315 345,5 214 3040,65

AV-tallers 45 46 47 50 53,5 36,5 8 8 9 54 40,5 397,50

AV-reunions 3 2 1,5 5 5 5 6 1 1 2 4 35,50

Acroioga 0 10 8 8 8 2 2 2 0 0 40,00

wey-AMA 12 12 12 12 15 12 9 0 0 14 10,5 108,50

Teatre La Tribu 2 8 8 6 8 8 4 4 8 8 4 68,00

APPCAT 20 20 17 17 17 20 14 17 20 20 14 196,00

TOC 2,0 6 6 7,5 6 10 10 8 4 14 10 8 89,50

Serv. Socials Sant Andreu 7,5 5 5 5 12,5 10 0 0 10 10 7,5 72,50

Margarita Fernandez 28 10,5 14 3,5 3,5 14 7 7 3,5 42 21 154,00

Montse Bou 3 6 5 5 4 0 0 0 0 0 0 23,00

Marta Santos 6 8 14 6 8 8 16 6 18 10 8 108,00

Yaiza Luna 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46,00

Activament 4 8 8 8 14 10 8 22 16 12 110,00

Vincles 6 16 16 16 14 8 8 10 8 6 108,00

Susanna Comas 2 4 2 8,00

Carla Noriega Scars 7,5 7,50

Ingesan 2 2,00

Invisibles 4 6 6 15 15 5 10 20 20 10 111,00

Remei (jocs de Taula) 2 6 12 20,00

Pep Colominas Stage Guitar 1,5 1,50

Manu (MOT) 10 3 5 18,00

Pal·las Atena 2 5 2,5 1,5 4 1,5 16,50

Helena Mercader Recasens 5 1 4,5 10,50

Les 7 tocades 4 4 4 8 4 24,00

Gremi de fusters de Catalunya 3 3,00

Marta Sol 4 4,00

Donaire 6 1,5 4 1,5 13,00

Fil vermell 4 5 5 14,00

Sílvia Macías 2 6 2 2 12,00

Janet 10 11 1,5 4,15 4 4 15,5 15,5 3 1 3 72,65

Virginia Blasco 21 2,5 6 2 31,50

Coord. Inclusió St Andreu 1 2 3,00

Psiente 9 1 8 4 22,00

BdT (intercanvis) 1 1 3 5,00

Josep Herrera 9 2,5 11,50

JJGG Teatre 13 24 37,00

Finques Barosa 4 4,00

Larisa Suvorova 3 6 6,5 15 15 45,50

Catacrac 14 6 20,00

Elena Oterino 2 2,00

Jocs de taula 0,00

Esther Corbacho (carnastoltes) 5 5,00

Noemí Alcazar 2,5 2,50

Paula Rojo 2 2,00

José Nuñez 2 4 2 2 1,5 11,50

Gemma pérez 2 2,00

Banc Obrer BOSA 2,5 2,50

larisa 0,00

Marisa Ruiz 1,5 1,50

Ángela Ibañez 12 3 15,00

Ana Navarro 2 3 1,5 6,50

Andrómines 30 110 60 5 205,00

Genios Locos 7,5 12,5 4 24,00

marta Luna 1 1,00

Maria Lacave - Def. Escola Pública 9,5 4 4 4 4 25,50

Victoria Garcia 8 4 20 15 47,00

Barcelona Sagerera Alata Velocitat 1 1,00

Kids & Us 9 9,00

Inma Boix 2,5 2,50

ACCEM 1,5 1,50

Jana Esteban 2 2,00

arantxa 3 3,00

Pere Checa - Handbol 6 3 5 1 3 18,00

Cap Sant Andreu 2 2,00

Marta Burló 1 1,00

sergi 3 3,00

Oriol Mercader 2 2,00

Educadors de carrer 2 2,00

Inquiaroma 5 5,00
cia Kru 28 75 90 20 213,00
GAM Asperger 2 2,00

Volando voy Cia 25 25,00

 Slow Show Tv 4 4,00

Xiaolin Jin 5 5,00

Juan Ramón 4 4,00

Ferran Terraza 9 44 53,00

cítrica 40 40,00

Pura vida 20 2,5 15 37,50

Xicoi 1 1,5 2,50

Momoteatro 6 6,00

Víctor Valiente 30 30,00

María Lacave 0,00

candela 6 15 12 9 42,00

Don silvestre 6 12 6 24,00

Xavier Miralles 2 2,00

Jokerz 21 21,00

Comunitat veïnal 1,5 1,50

José Muñoz 10 8 8 26,00

M. Pilar Palacios 2 4 2 8,00

Belibut 4 4,00

Joves Frente Obrero 2 2,00

Omnium 2 2,00

Ajuntament 3 3,00

Noemí Sosa 2 2,00

Susana Martínez 2,5 2,50
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USUARIS TOTAL Pax Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre
2019 9.796        598         818        869       923       1.641    1.108    507       591       907       1.069         765       

AV-tallers 2.514               258 272 286 314 314 202 112 112 126 296 222

AV-reunions 169                  8 15 8 40 35 35 8 4 4 2 10

Acroioga 161                  0 28 21 28 28 14 14 28 0 0

wey-AMA 337                  44 44 44 44 54 44 34 4 4 12 9

Teatre La Tribu 238                  7 28 28 21 28 28 14 14 28 28 14

APPCAT 681                  67 67 60 60 60 67 53 60 67 67 53

TOC 2,0 694                  6 6 36 6 100 100 80 40 140 100 80

Serv. Socials Sant Andre 290                  30 20 20 20 50 40 0 0 40 40 30

Margarita Fernandez 44                    8 3 4 1 1 4 2 2 1 12 6

Montse Bou 118                  18 30 25 25 20 0 0 0 0 0 0

Marta Santos 108                  6 8 14 6 8 8 16 6 18 10 8

Yaiza Luna 46                    4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Activament 318                  16 8 24 24 42 30 24 66 48 36

Vincles 137                  35 16 16 16 14 8 8 10 8 6

Susanna Comas 10                    2 6 2

Carla Noriega Scars 13                    13

Ingesan 5                      5

Invisibles 182                  7 21 21 21 21 7 14 28 28 14

Remei (jocs de Taula) 48                    24 24

Pep Colominas Stage Gu 2                      2

Manu (MOT) 39                    3 1 35

Pal·las Atena 92                    15 23 15 12 19 8

Helena Mercader Recase 41                    25 1 15

Les 7 tocades 48                    8 8 8 16 8

Gremi de fusters de Cata 100                  100

Marta Sol 1                      1

Donaire 210                  150 25 20 15

Fil vermell 23                    3 5 15

Sílvia Macías 46                    15 23 4 4

Janet 94                    20 22 2 6 8 8 8 8 4 2 6

Virginia Blasco 62                    36 6 12 8

Coord. Inclusió St Andreu 12                    8 4

Psiente 44                    6 8 20 10

BdT (intercanvis) 6                      2 2 2

Josep Herrera 4                      3 1

JJGG Teatre 40                    15 25

Finques Barosa 30                    30

Larisa Suvorova 184                  15 14 45 60 50

Catacrac 18                    12 6

Elena Oterino 11                    11

Jocs de taula 4                      4

Esther Corbacho (carnast 10                    10

Noemí Alcazar 10                    10

Paula Rojo 4                      4

José Nuñez 100                  20 35 15 15 15

Gemma pérez 10                    10

Banc Obrer BOSA 40                    40

larisa -                    

Marisa Ruiz 5                      5

Ángela Ibañez 4                      3 1

Ana Navarro 18                    5 5 8

Andrómines 820                  120 440 240 20

Genios Locos 27                    9 15 3

marta Luna 15                    15

Maria Lacave - Def. Esco  230                  70 40 40 40 40

Victoria Garcia 48                    8 4 16 20

Barcelona Sagerera Alat  20                    20

Kids & Us 110                  110

Inma Boix 6                      6

ACCEM 8                      8

Jana Esteban 2                      2

arantxa 5                      5

Pere Checa - Handbol 145                  48 46 24 5 22

Cap Sant Andreu 2                      2

Marta Burló 15                    15

sergi 3                      3

Oriol Mercader 1                      1

Educadors de carrer 15                    15

Inquiaroma 80                    80
cia Kru 95                    21 30 36 8
GAM Asperger 5                      5

Volando voy Cia 10                    10

 Slow Show Tv 4                      4

Xiaolin Jin 2                      2

Juan Ramón 2                      2

Ferran Terraza 28                    6 22

cítrica 50                    50

Pura vida 25                    11 2 12

Xicoi 47                    30 17

Momoteatro 8                      8

Víctor Valiente 30                    30

María Lacave -                    

candela 64                    8 20 16 20

Don silvestre 72                    20 40 12

Xavier Miralles 20                    20

Jokerz 28                    28

Comunitat veïnal 20                    20

José Muñoz 104                  40 32 32

M. Pilar Palacios 64                    16 32 16

Belibut 3                      3

Joves Frente Obrero 25                    25

Omnium 35                    35
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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. 

 

 
 
 

5.3 Programa del Cicle de La Guitarra de Concert 
 
Gener – Divagação  60 persones  
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. 

 
Febrer - Ruselito 65 persones 

Una jove promesa del flamenc que va iniciar la seva formació musical al casal jove 
de Roquetes i ara, amb només 23 anys, ha participat a la 24ena edició del festival 
Ciutat Flamenco i s’ha convertit en un referent als circuits d’aquest gènere musical. 

 

Març - Sanja Plohl: “Paisatges llatinoamericans” 52 persones 
Nascuda a Eslovènia, Plohl va ingressar a una escola estatal de música als 8 anys per 
estudiar piano i guitarra. Va continuar els seus estudis de guitarra al Conservatori de 
Música de Maribor, a la Universitat de Liubliana, a la Universitat de Música i Teatre de 

Dll  Dia Exposició Sala Actes Entitat 1 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dm  Dia Exposició Sala Actes Entitat 1 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dc  Dia Exposició Sala Actes Entitat 1 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Terrassa
8:00 8:00 Gimnàstica 9:00

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

10:00 Pilates Costura 10:00 Gimnàsia i estiraments 10:00 APPCAT Candela
10:30 Expo 10:30 Expo fins 11:15h Estimulació 10:30 Expo Margarita 9,00

11:00 ViolenTrans Ball en linia Pintura 11:00 ViolenTrans musical -1 11:00 ViolenTrans Entrevista BdT
11:30 11:15 a 12:15 h 11:30 Ioga integral Estimulació 11:30 Catalunya ràdio 2 VINCLES
12:00 12:00 musical 1-3 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

16:00 16:00 16:00 Marta Santos APPCAT Pintura
16:30 16:30 Estimulació 16:30 KPOP 9,00 12,00
17:00 SAF Grup Criança 17:00 Manualitats musical -1 17:00 EntreLL-anglès 1 EntreLL-català Activament Teixint Portabella
17:30 Juga en anglès Estimulació 17:30 Ritme i mov.6-7a Anglés 8-10 Estimulació 17:30 Ritme Kids 17:15 - 18:15h 8,00 M. Pilar Palacios
18:00 sensorial 18:00 musical 1-3 18:00 4-5 a GAM
18:30 Pura Vida Maria Lacave 18:30 Ball en línia EntreLL- italià Anglès adults Pal·las??? 18:30 Pura Vida informatica i 18:30
19:00 Larisa BdT Anglès adult Parivaar 19:00 EntreLL-Francès 18:45-20:15h 19:00 Assaig General internet Hondar 2050 Les 7 tocades
19:30 Posa't en forma TOC 2.0 18:45 z 20:15 h 19:30 Ioga integral Piano 19:30 Documental Òmnium 
20:00 ballant 20:00 19:45-20:45h 20:00 Swing 13 Xerrada 
20:30 20:30 20:30 35,00

Dj    Dia Exposició Sala Actes Entitat 1 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4 Dv Dia Exposició Sala Actes Entitat 1 Entitat 2 Entitat 3 Entitat 4 Entitat 5 Taller 3 Taller 4
9:00 Janet 8:00 Gimnàstica
9:30 9:30 14,00
10:00 Hipopressius 10:00 Qi-Gong
10:30 Expo 10:30 Expo
11:00 ViolenTrans Ball en línia 11:00 ViolenTrans Gym
11:30 Araceli Jose Muñoz 11:30 pre/postpart
12:00 Tablets 12:00 95
12:30 12:30 Pura Vida
13:00 13:00

13:30 13:30

16:00 Francès Activment 16:00

16:30 Club Social 16:30

17:00 Sant Andreu Serv. Socials Memòria 8,00 17:00 Jocs de taula Don Silvestre
17:30 Fotogràfic St. Andreu Manualitats 17:30

18:00 Gym part 10,00                          creatives 4-5a 18:00 Pura Vida Larisa Sílvia Macías Psiente
18:30 18:30 Festa Major Relax
19:00 Pilates Cercle Dones Psiente 19:00 La Tribu Invisibles
19:30 Arteteràpia 19:30 57 Pat Boixet 7,00                        
20:00 20:00

20:30 20:30

Taller contractat
Taller voluntari
Cessió d'espais
Projecte comunitari
Activitat associació veïnal
Exposició
Xerrades 
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Rostock, al Conservatori Reial de La Haya i a la Universitat Mozarteum de Salzburg. Ha 
guanyat més de 30 premis internacionals, inclosos els  primers premis al Festival de 
Guitarra de Còrdoba, el Premi Ivor Mairants de Londres i el Concurs Internacional de 
Guitarra de Sevilla. Va escriure les seves primeres composicions per a guitarra i altres 
instruments a l’adolescència però va acabar prioritzant a la seva tasca com a concertista. 
Actualment, treballa en noves obres i estudia composició sota la tutela del mestre 
Eduardo Morales-Caso.  

  

Abril - Abel García Ayala: “Guitarra clàssica”  58 persones 
Abel García Ayala és un jove virtuós d’origen mexicà que, amb poc més de 20 anys, 
s’ha convertit en una consolidada figura internacional de la guitarra clàssica. Va iniciar 
els seus estudis quan tenia 7 anys i des d’aleshores, compta amb una llarga llista de 
premis nacionals i internacionals (16 en total), dels quals destaquen el premi “Antonio 
de Torres” (Amería, 2019), el “Premio Nacional de la Juventud” (Mèxic,  2013), el primer 
premi en les 4 categories del “Concurso Nacional de Guitarra de Paracho” (Mèxic, 2004, 
2008, 2012 i 2016) o el primer premi al “Concurso Nacional de Guitarra” (Durango, 
2018). D’altra banda, ha estat alumne de grans mestres com Pepe Romero, John 
Williams o Leo Brower, entre molts altres i ha actuat a més de 15 estats de Mèxic i a 
d’altres països, com E.E.U.U., Xina,   Suècia, Suïssa, Itàlia o Espanya.  

En aquesta ocasió ve a Can Portabella com a solista per oferir-nos un recital per a 
guitarra clàssica amb obres de grans compositors.  

 

Maig - Prelude: “Guitarra clàssica i flauta travessera”  62 persones 
El duet Prelude, format pels mexicans David Mozqueda (guitarra   clàssica) i Nury Olate 
(flauta travessera), visiten Can Portabella aprofitant la gira europea que estan realitzant 
per Hongria, Alemanya, Itàlia, Portugal i Espanya. Mozqueda ha guanyat diversos 
concursos, tant nacionals com internacionals, i ha dirigit classes magistrals en diverses 
universitats de Mèxic i de l’estranger. Gràcies al seu ampli repertori, ha actuat en  
diverses orquestres i ensembles de cambra al costat d’importants músics internacionals. 
D’altra banda, Nury Olate és considerada una de les flautistes més importants de Mèxic. 
Ha desenvolupat una gran trajectòria artística, com ho demostren els 26 anys que fa 
que és membre o solista d’importants orquestres simfòniques i ensembles de cambra. 
A més, ha dut a terme una important tasca com a docent en institucions d’ensenyament   
superior de música. El concert que oferiran constarà de dues parts: La primera, de 
guitarra solista,  Mozqueda interpretarà peces de Coste, Turina i Brower, i la segona 
part, de  guitarra i flauta, el duet interpretarà obres de Lancen, Pujol i Piazzolla . 

 

Juny - Flores-Rentería: “From Yesterday to Penny Lane”  56 persones 
La música dels Beatles ha donat moltíssimes voltes i ha estat versionada i interpretada 
per músics de tot el món i en formats molt diversos. Segurament, però, “From yesterday 
to Penny  Lane”, del genial compositor cubà Leo Brower, és una de les versions més 
aclamades. Flores i Rentería han adaptat el concert de Brower per a la seva    formació 
de guitarra i piano. Tots dos músics presenten un currículum d’un nivell altíssim, com a 
solistes i com a membres d’altres formacions, amb actuacions a diferents països i 
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diversos premis al llarg de la seva trajectòria. A més a més, Flores  compagina la tasca 
de concertista amb la de Director de l’Escola de Música Contemporània Sonata Music 
School, i Rentería és especialista en Història de la música per la Universitat de Colima. 

 

Octubre – “Banus Duo: “Windows”  42 persones 
Banus Duo, duet format per Laia Santamaria, clarinet i Laura Fontanals, guitarra 
presenten el seu primer projecte musical Windows, una proposta que combina el tango 
i la música llatino-americana amb obres contemporànies. Diferents estils contraposats 
que ens ofereixen els segles XX i XXI. El compositor i bandoneonista argentí Astor 
Piazzolla (1921-1992), considerat un dels compositors de tango més famosos del món, 
ens explica, a través de la seva Història del Tango, com es va produir i desenvolupar el 
tango des de la seva creació fins a dia d’avui. Aquesta història del tango estarà mesclada 
amb una altra obra que ens ofereix el compositor americà Peter Schickele (1935). Es 
tracta de Windows, una obra formada per tres petits moviments que obre una finestra 
amb un doble joc: contemplar l’exterior o bé endinsar-se en una experiència 
introspectiva. Per completar el programa, el duet interpretarà obres de Joaquín 
Rodrigo, Jan Freidlin i Maurice Ravel.  

 
Novembre - Barroso-Delgado-Ribó Trio: “Jazz fusió”  60 persones 
Aquest trio neix de l’encontre de tres músics establerts a Barcelona durant l’any 2018. 
Darío Barroso (guitarra), Lucas Delgado (piano/teclat) i Pol Ribó (bateria/percussió). 
Havent recorregut camins diferents i carregats d’un variat bagatge i experiència musical, 
els components d’aquesta formació es troben en un moment de simbiosi estètica en el 
que el seu gust musical coincideix de manera natural i comencen a compartir estones 
de música i aprenentatge comú. Comencen a descobrir noves sonoritats a través de la 
música llatina i ibèrica, el flamenc, el jazz i altres músiques populars, fet que els porta a 
crear també música original en la formació. Així doncs, el repertori del grup està format 
per música original dels tres components i interpretacions de cançons d’arreu del món 
amb una forta arrel popular. 

 

Desembre – Josep Manzano: “Recital íntim”  30 persones  
Un recorregut per peces clàssiques i populars dels últims dos segles, des de danses de 
moda al romanticisme del XIX, com el vals o la polka, fins a temes de música pop, 
d'autors com Carlos Santana o Eric Clapton, passant pel jazz o la música llatina. El seu 
repertori inclou peces de compositors amb obres per a guitarra tan reconeguts com 
Tàrrega, Ferrer, Falla o clàssics del jazz com Django Reindhart. En el 
concert, Manzano presenta algunes de les peces que ha enregistrat per el seu darrer 
disc “Recital íntim”, el quart de la seva discografia com a solista. Josep Manzano es 
gironí, titulat superior en guitarra pel Liceu. Ha realitzat nombrosos concerts i gravacions 
per a la radio i televisió, tant com a solista com formant part de grups de música de 
cambra. Ha estat convidat a participar a diversos festivals, tant com a concertista, com 
a docent o membre del jurat de concursos internacionals, tant al nostre país com a 
Europa, Amèrica i Àsia. És professor de guitarra a l’Escola de Música del Gironès i 
fundador del Festival de Guitarra Girona-Costa Brava.  
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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  

 

Facebook 

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

Perfil Facebook Can Portabella:   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011674076768  

 

Xarxa BCN+Sostenible 

http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/casal-de-barri-can-portabella 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/201
9_pla_accio_can_portabella.pdf 

 

Projectes comunitaris 

Sant Andreu fotogràfic 

 https://www.facebook.com/groups/1810536762512660/ 

 

Armari 

https://beteve.cat/economia/armari-can-portabella-roba-infantil/ 

 

Hort 

H:\2019\Act. Extraordinaries\2019-04-03 Visita Escola Joan Salvat Papaseit Aula 
d'Acollida\_EL CUC_ AULA D' ACOLLIDA_ Sortides.htm 

 

Exposicions i cursos 

20-2-2019 Betevé. La publicitat de la pàg. 2 (1958-1962) 
https://beteve.cat/cultura/exposicio-publicitat-anys-60-can-portabella-lluis-ros/ 
 
17-05-2019 Betevé. Diversitats familiars  
https://beteve.cat/btv-noticies-73/btv-noticies-73-679/ (minut 7:45) 

 

17-07-2019.Betevé. Connectant amb la fotografia 

http://www.canportabella.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/ca/casal/casal-de-barri-can-portabella
https://www.facebook.com/canportabella/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011674076768
http://www.bcnsostenible.cat/web/punt/casal-de-barri-can-portabella
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/2019_pla_accio_can_portabella.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/2019_pla_accio_can_portabella.pdf
https://www.facebook.com/groups/1810536762512660/
https://beteve.cat/economia/armari-can-portabella-roba-infantil/
https://beteve.cat/cultura/exposicio-publicitat-anys-60-can-portabella-lluis-ros/
https://beteve.cat/btv-noticies-73/btv-noticies-73-679/
https://beteve.cat/cultura/roser-jove-quadres-marqueteria-can-portabella/
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https://beteve.cat/cultura/fotografia-serveis-socials-sant-andreu/ 

 

Teatre 

El mal morir 

https://filvermell.com/ 

https://www.nuvol.com/noticies/el-tic-tac-del-compte-enrere/ 

http://somnisdeteatre.com/el-mal-morir/ 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190516/que-hacer-hoy-barcelona-
jueves-16-mayo-2019-7453095 

http://enplatea.com/?p=22972 

 

Microteatre 

https://www.andreuenc.cat/etiqueta/teatre 

 

Altres 

Poètica (Sònia Molls) 

https://www.andreuenc.cat/cultura/2019/05/23/sonia-moll-presenta-el-seu-nou-llibre-a-
can-portabella 

 

Festa Energia  

https://www.andreuenc.cat/societat/2019/06/06/lenergia-sostenible-celebra-una-festa-
a-can-portabella 

 

Vincles 

http://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/?utm_source=Districte%20de%20Sant%20
Andreu&utm_medium=email&utm_content=Banner&utm_campaign=Vincles%20BCN
%202019 

 

+Educació 

https://www.youtube.com/watch?v=r4w400KuRp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tog
OoSXit5ilHjGokaChqEn_zqw5gX_Kt46PwFrXnJJ9hMad2k8230TI 

 

 

Col·laboracions 

http://lasagreraesmou.org/ 

http://www.appcat.cat/ 

https://beteve.cat/cultura/fotografia-serveis-socials-sant-andreu/
https://filvermell.com/
https://www.nuvol.com/noticies/el-tic-tac-del-compte-enrere/
http://somnisdeteatre.com/el-mal-morir/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190516/que-hacer-hoy-barcelona-jueves-16-mayo-2019-7453095
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190516/que-hacer-hoy-barcelona-jueves-16-mayo-2019-7453095
http://enplatea.com/?p=22972
https://www.andreuenc.cat/etiqueta/teatre
https://www.andreuenc.cat/cultura/2019/05/23/sonia-moll-presenta-el-seu-nou-llibre-a-can-portabella
https://www.andreuenc.cat/cultura/2019/05/23/sonia-moll-presenta-el-seu-nou-llibre-a-can-portabella
https://www.andreuenc.cat/societat/2019/06/06/lenergia-sostenible-celebra-una-festa-a-can-portabella
https://www.andreuenc.cat/societat/2019/06/06/lenergia-sostenible-celebra-una-festa-a-can-portabella
http://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/?utm_source=Districte%20de%20Sant%20Andreu&utm_medium=email&utm_content=Banner&utm_campaign=Vincles%20BCN%202019
http://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/?utm_source=Districte%20de%20Sant%20Andreu&utm_medium=email&utm_content=Banner&utm_campaign=Vincles%20BCN%202019
http://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/?utm_source=Districte%20de%20Sant%20Andreu&utm_medium=email&utm_content=Banner&utm_campaign=Vincles%20BCN%202019
https://www.youtube.com/watch?v=r4w400KuRp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1togOoSXit5ilHjGokaChqEn_zqw5gX_Kt46PwFrXnJJ9hMad2k8230TI
https://www.youtube.com/watch?v=r4w400KuRp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1togOoSXit5ilHjGokaChqEn_zqw5gX_Kt46PwFrXnJJ9hMad2k8230TI
http://lasagreraesmou.org/
http://www.appcat.cat/
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http://www.asociacionaise.org/ 

http://www.duplicacionmecp2.es/ 

duplicacionmecp2: 
https://www.youtube.com/watch?v=F4uUclW0cVg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PCf
gjDinjXBmO23LYM195TTiHLcoaFgoSNTHTu2g355WeXwoMfZpo8Vo 

 

 

http://www.asociacionaise.org/
http://www.duplicacionmecp2.es/
https://www.youtube.com/watch?v=F4uUclW0cVg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PCfgjDinjXBmO23LYM195TTiHLcoaFgoSNTHTu2g355WeXwoMfZpo8Vo
https://www.youtube.com/watch?v=F4uUclW0cVg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PCfgjDinjXBmO23LYM195TTiHLcoaFgoSNTHTu2g355WeXwoMfZpo8Vo
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