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1. Sobre l'entitat

Nom de l'entitat: Federació Casc Antic per la Gestió Comunitària

NIF: G658225595

Nom del projecte: Gestió cívica del Casal de Barri el Pou de la Figuera

Memòria narrativa: Aidà Almirall, Marta Espinal i Angel Chi Villalobos

Marc temporal: de l'1 de gener de 2019 a 31 desembre 2019

1.1. Projecte

El principal objectiu de la dinamització del Casal de Barri, és enfortir la cohesió

social del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, mitjançant la gestió

comunitària de l'equipament municipal. Apropar-nos al barri, actuar amb i per

ell, i ser un equipament de referència a nivell de barri i tenir també incidència a

nivell de districte i de ciutat.

El Casal de Barri Pou de la Figuera, mitjançant la gestió comunitària, té com a

objectiu  principal  enfortit  la  cohesió  social  del  barri  de  Sant  Pere,  Santa

Caterina i la Ribera. Dinamitzant activitats i projectes, per apropar-se al barri,

actuar amb i per ell, i ser un equipament de referència a nivell de barri i tenir

també incidència a nivell de districte i de ciutat.



2. Objectius

– Promoure la cohesió social: col·laborar en l'articulació i cohesió social

del  territori  mitjançant  el  suport  a  les  iniciatives  veïnals  i  d'entitats  o

grups diversos a través de les activitats desenvolupades a l'equipament

– Fomentar el treball en xarxa: tenint especial cura en la detecció de nous

moviments  associatius  informals  per  tal  de  fomentar  dinàmiques

comunitàries

– Promoure la  igualtat,  l'autonomia,  i  la corresponsabilitat del veïnat

del territori, així com la democràcia i la participació

– Fomentar la participació dels diferents col·lectius per tal de desenvolupar

a través de les activitats realitzades a l'equipament, el teixit social i una

bona relació ciutadana, tenint  en compte i  estimulant la presència de

veïns de diversos orígens i l'aportació dels seus valors al conjunt de la

vida comunitària

– Dinamitzar, promoure i generar iniciatives socials i culturals al barri



3. Organigrama i funcions

Al llarg del 2019 la gestió ha seguit sent assumida per la Federació Casc Antic

per la Gestió Comunitària formada per: Eicascantic (Espai d'Inclusió i Formació

del  Casc  Antic),  Ecoconcern,  ACRS  (Associació  Catalana  de  Residents

Senegalesos),  l'Hortet  del  Forat,  RAI  (Recursos  d'Animació  Intercultural),

Mescladís, l'Assemblea de persones Aturades de Barcelona i Feria Vegana de

Barcelona.  Durant aquest any, no hi ha hagut canvis en la gestió, però en les

reunions  de  grup  motor  ha  assistit  una  veïna  i  promotora  d'activitats  i

l'Associació TuDanZas ha donat mostres de tornar a incorporar-se en la gestió.

Gràfic 1.  Relacions del Casal de Barri Pou de la Figuera 

Entre setmanalment i quinzenalment es realitzen trobades del  grup motor de

la gestió comunitària, en les quals hi participen habitualment membres de les

entitats  de  GC1,  així  com  l'equip  de  dinamització  del  CBPF2.  També  hi

participen persones no federades interessades en la gestió comunitària. 

Aquest grup té les funcions d'establir uns criteris de funcionament en base als

objectius i filosofia del projecte. L'equip de dinamització és qui ha de vetllar per

el bon funcionament del Casal. Originalment, es feien també Trobades Obertes

de GC que poc a poc (des de 2016) s'han anat substituint per  les  reunions de

persones promotores  d'activitats  a  l'inici  de  cada  trimestre. En  aquestes

trobades s'ha aprofitat per recordar els criteris d'utilització i funcionament del

1 Al llarg del document es farà referència a la Gestió Comunitària com a GC.
2 Al llarg del document es farà referència al Casal de Barri Pou de la Figuera com a CBPF.



Casal,  així  com  s'ha   buscat  generar  moments  de  relació  entre  persones

promotores, per intercanviar opinions i formes d'entendre el casal i per generar

sinèrgies  entre  ells.  La  mitjana  d'assistència  d'aquestes  reunions  ha  estat

d'entre 15 i 20 persones, depenent de cada trimestre i en funció de l'entrada de

noves persones i entitats. En aquest sentit, valorem com molt positivament el

que sorgeix en aquestes reunions, ja que al treballar amb més de 30 entitats i

persones en el dia a dia és difícil que entre elles es coneguin i aquests espais

ajuden a que això sigui possible.



4. Espais

A continuació es descriuen els espais dels que disposa el CBPF:

Gràfic 2. Espais del CBPF

4.1. Espai Carrer Carders

Funcions:  Aquest  espai  està  fonamentalment  destinat  a  la  realització  de

tasques administratives, informatives i  de  gestió  del  CBPF.  Com es veu  al

gràfic, des de fa temps dividim l'espai entre una part d'oficina i una altra part

d'espai  de  reunions.  Aquest  últim és  sensible  de  ser  cedit  sempre que les

activitats que s'hi facin siguin tranquil·les.

Horari:  L'horari d'atenció al públic ofert al llarg de 2019 ha estat de  dilluns,

dimecres i divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h. De dilluns a divendres de 10

a 14h i  les tardes de 16 a 20 h. L'horari  laboral  de l'equip de dinamització

abarca més hores però no es garanteixen d'atenció al públic per tal de poder

realitzar altres tasques (reunions, trobades, formacions i altres gestions)

Els caps de setmana i ha atenció telefònica de 10 a 22h, per gaudir el bon

funcionament de les activitats i atendre a urgències.

Inventari:  L’espai té 36 m2, 4 taules rectangulars i 1 rodona,  30 cadires + 4

cadires  d'oficina,  1  microones,  1  bullidor  d’aigua,  1  nevera,  1  pissarra  de

retoladors, 1 telèfon, 3 ordinadors portàtils, una impressora i diversos armaris,



30 màrfegues,1 disc dur extern, 1 càmera de fotos senzilla, 1 càmera de fotos

gran, guillotina, plastificadora i altres estris d'oficina.

4.2. Espai Carrer Sant Pere Més Baix

Funcions:  Aquest  espai  és  on  es  realitzen  el  gruix  de  les  activitats.  Pot

sol·licitar-se presentant una proposta d’activitat  a l’equip de dinamització del

CBPF.

Horari:  L'horari marc de les activitats és de 10 a 22h, de dilluns a diumenge,

amb excepcions pot excedir-se aquest horari si es demana amb temps i amb

una justificació sobre l'activitat. Els festius que no siguin diumenge l’espai no

pot utilitzar-se. 



5. Inventari

A continuació es detalla l'inventari del CBPF. Al final de l'apartat apareix tot allò

que hem adquirit o s'ha malmès durant l'any.

Espais: 

- Sala gran de 148,68 metres quadrats

- Sala petita de 58,54 metres quadrats

- Vestíbul d’entrada  

- Magatzem

- Dos lavabos

- Passadís amb espai expositiu

Mobiliari:

- 80 cadires plegables

- 80 cadires  d’interior

- 1 carro per a transportar cadires 

- 4 taules de fusta plegables

- 10 taules de resina plàstica plegables 

- 2 escales 

- 3 estanteries de fusta. 1 estanteria metal.lica 

- 60 màrfegues 

- 1 pissarra 

- 4 cavallets de pintor

- 5 reixes expositories

- 4  ventiladors

Material audiovisual:

- Pantalla de projecció elèctrica de 300 x 230 cms fixa a la sala gran

- Pantalla de projecció elèctrica de 150 x200 cms fixa a la sala petita

- 2  Videoprojectors  MITSUBISHI  model  XL5980U  de  3  panells  de

2.359.296 píxels. 



- Equip de so dins de rack mòbil (2 Caixes acústiques JBL 500W amb

suport de paret, etapa de potència de 2 canals, taula de mescles de 12

entrades de micro, 4 estèreo, 4 auxiliars, 2 Pre y 2 Post).

- Sistema  UHF  format  per  micro  sense  cable  de  mà  i  receptor

multifreqüència. Marca SHURE model SLX2458.

- 4 Micròfons vocal dinàmic SHURE model PG58XLR amb cable XLR –

XLR i suport.

- 3 suports de sobretaula per a micròfon Shure. 

- 4 peus de micròfon. 

- Pantalla de projecció amb marc i potes d’alumini de mida 233 x 172 cms

(120”). Amb marc i potes d’alumini i maleta rigida de transport. 

- 1 taula de suport de projector

- 2 caixes acústiques amb suports tripode de terra

- 2 altaveus autoamplificats

- 2 aparells reproductors de CD

- 2 reproductors DVD

- 1 projectors: Panasonic PT-VX500E per a projeccions exteriors

- Taula de so Yamaha

- Cablejat, Jack-jack, cannon-cannon i adaptadors jack-minijack.

- Rack a la sala gran del CBPF amb equip de veus i connexió bluetooth

amb el projector



6. Neteja i manteniment

6.1. Neteja

La  neteja  del  CBPF  ha  anat   a  càrrece  de  l'empresa  Andavant.   L’horari

habitual de la neteja es de 10 a 14h, ja que la persona que ve a netejar segueix

amb l'ampliació horaria per fer la oficina. Ha ampliat una hora aquest ultim any,

ja  que  ha  absorbit  la  neteja  dels  banys  de  l'espai  de  l'oficina  de  Carders.

Trimestralment, es realitza una inspecció de neteja de tots dos espais a càrrec

d’ECA Grupo Bureau Veritas. 

Hi ha hagut una comunicació i informació fluïda entre l’equip de dinamització i

la persona treballadora de la neteja, per tal de coordinar bé les activitats del

centre i les necessitats de neteja. No podem dir el mateix amb la coordinació de

l'empresa de neteja, hi ha poca coodinació i comunicació.

6.2. Manteniment

El manteniment de l’espai  va a càrrec del departament de manteniment del

Districte de Ciutat Vella. Els contactes s'han fet a través del tècnic responsable

del manteniment: Rubèn Elvira. Sempre que es fa una gestió s'informa també a

la tècnica referent del Districte.

Aquest any 2019, poden destacar-se les següents millores: 

– Reparació dels aparells de calefacció i aire condicionat de l'oficina fets a

finals del 2018 han permès gaudir d'una temperatura més adequada

– Reparació de llums, persianes i manetes de les portes de l'espai gran de

Sant Pere Més Baix

– Reparació  de  l'estructura  del  projector,  adquisió  d'un  nou  projector  i

instal·lació d'un nou rack de so

– Reparació de la porta de vidre de l'oficina (ara ja es pot accedir des de

fora sense haver de fer-ho a través de la porta de Mescladis)

Durant aquest any s'ha pintat un mural a una de les parets exteriors del CBPF.

Era una paret on sovint hi havia pintades, des de la creació del mural que s'ha

respectat i no ha estat malmés. Cal dir que aquesta intervenció s'ha fet a través



del  pressupost del  CBPF i  aprofitant el  marc del festival  Barcelona Dibuixa,

però sense cap aportació per part  del  mateix.  El  responsable de coordinar,

idear i  materialitzar juntament amb l'equip de dinamització el  mural ha estat

l'artista Jorge Ochagavía.



7. Funcionament dels serveis

Entorn els serveis que s’ofereixen al Casal, l’any 2019 s'han desenvolupat les

funcions i tasques que es descriuen a continuació.

7.1. Informació

Punt d’informació a l’edifici del Carrer Carders: Distribuït en tres matins i

dues tardes a la setmana per a donar informació a veïns/es sobre el CBPF i

els recursos del barri (entitats, serveis,...), a més del desenvolupament de

tasques de  dinamització.  Fora  d’aquest  horari  es  fa  atenció  específica  a

veïns/es,  entitats  o  col·lectius  que  per  necessitats  concretes  requereixen

d’un major temps d’atenció o una altra franja horària del servei. 

Difusió de les activitats i projectes comunitaris: A través de   diversos

mitjans com:

- Correu electrònic: info@casalpoudelafiguera.net

- Web: casalpoudelafiguera.net 

- Cartelleres: Distribuïdes entre el Carrer Carders (una exterior visible 24h),

Carrer Sant Pere més Baix (una exterior visible 24h). En aquestes cartelleres

es pot trobar tota la informació sobre les activitats del casal. 

- Xarxes socials: Facebook, twitter i  instagram.

Gestió de claus: Es gestiona a través de l'oficina del CBPF i les persones

promotores de les activitats.

7.2. Dinamització

Assessorament i col·laboració en l’execució de projectes compartits: A

través  del  foment  del  coneixement  mutu  i  la  facilitació  de  creació  de

contactes i sinèrgies. El suport a les iniciatives que es proposen al casal,

inclou  la  promoció  d’activitats  organitzades  col·lectivament  per  grups,

col·lectius  o  entitats.  Aquesta  tasca  de  construcció  d’iniciatives  amb  els

usuaris de manera col·lectiva, suposa un treball continuat de la xarxa veïnal i

la promoció de la participació activa de les diverses entitats i grups. 

mailto:info@casalpoudelafiguera.net


Gestió de l'espai d’exposicions: Està pensat com un  espai per a poder

exposar propostes de les entitats o grups que realitzen activitats al CBPF,

així com d'altres col·lectius o iniciatives que es proposin. El CBPF posa la

infraestructura per a penjar les peces, però la resta va a càrrec del col·lectiu

promotor.  Per  a  cada  exposició  el  CBPF  fa  una  aportació  per  a  la

inauguració. S'han instal·lat a la sala gran guies per penjar quadres a l'espai

entre les finestres.

Suport al grup d’hort comunitari: Donant continuïtat a la decisió d'apostar

per la dinamització de l'hort de principis del 2016, una de les dinamitzadores

assumeix  aquestes  tasques.  Aquesta  figura  també assumeix  dins  de  les

seves funcions: resoldre algunes de les necessitats del grup i l'espai, fer un

seguiment  dels  objectius  de  treball  del  grup  més  proper,  gestionar

l'economia de l'Hortet, i establir una persona nexe amb el Grup Motor i les

tècniques d'Atenció a les Persones del Districte de Ciutat Vella. En aquest

sentit al llarg del 2019 s'ha generat un procés de selecció d'una persona per

aquestes funcions ja que la que hi havia va deixar la plaça.

Suport i construcció de projectes comunitaris: A desenvolupar dins del

casal i la plaça, que siguin coherents amb la filosofia del projecte.

Acollida dels veïns/es, grups i entitats: Recepció de propostes i iniciatives

canalitzades a través d’un model de fitxa de sol·licitud d’espai i/o proposta

d’activitat,  i  de  l’atenció  personalitzada  segons  la  necessitat  de  cada

proposta i grup promotor.

Suport  en  el  desenvolupament  d’activitats: Reunions  conjuntes  de

programació amb els grups promotors i acompanyament en la producció de

les iniciatives veïnals.

Gestió de les propostes: Realització del calendar mensual i trimestral amb

la  programació  d’activitats,  promoció  del  treball  en  xarxa  entre  veïns/es,

entitats i col·lectius usuaris del casal, difusió de la seva programació cap al

barri, suport i acompanyament de les activitats de manera integral: abans en



el disseny i programació, durant en la producció, i desprès en la valoració i

projecció  a  futur  de  les  mateixes,  mostra  a  tots  els  usuaris  nous  del

funcionament del casal en general, per tal d’assegurar el bon ús de l’espai i

la  responsabilitat  compartida  en  el  seu manteniment,  suport  material  per

l’òptim desenvolupament de les activitats.

Gestió de la xarxa: Amb entitats del barri i de ciutat, i amb dependències de

Districte o altres equipaments municipals.

Interlocució amb Districte: En relació a sol·licituds d’ús de l’espai públic

pel desenvolupament d’activitats, necessitats de manteniment de l’edifici i la

plaça, queixes veïnals i altres gestions.

Manteniment: Actualització de les necessitats infraestructurals i  materials

per l’edifici i la plaça.

Reunions de coordinació: Trobades amb la tècnica del  departament de

Serveis  a  les  Persones  responsable  de  l’equipament,  així  com  amb  els

tècnics de barri.

7.3. Cessió d'espais

El  servei  de  cessió  d’espais  del  casal  té  per  objectiu  recollir,  analitzar  la

viabilitat  i  ordenar  equitativament  l’ús  dels  espais  de  totes  les  entitats,

col·lectius i veïns/es que ho sol·licitin. 

Les propostes per fer activitats es recullen a través de tres canals:

 Presencial:  Als  horaris  d’atenció  i  informació  directa  als  usuaris  els

dilluns, dimecres i divendres en els horaris establerts, així com també a

través de reunions acordades en un horari específic.

 Digital: Per correu electrònic, facebook o twitter a través de les fitxes de

sol·licitud amb la corresponent petició. Un cop rebuda, aquesta petició

és tractada amb l’entitat corresponent amb reunions de treball.

 Treball en xarxa: A través de la detecció de necessitats i oportunitats

generades en la quotidianitat i/o reuntions.



7.4. Cessió de material

El CBPF ofereix la possibilitat  de cessió de material  a les persones, grups,

entitats,... que hi realitzin activitats, així com a entitats del barri que ho sol·licitin

per activitats puntuals fora del marc del CBPF.

Tot i que hi ha un compromís i una responsabilitat per part dels promotors i

organitzadors, així com per part dels usuaris, l'equip de dinamització del CBPF

vetlla periòdicament pel control i manteniment del material. D'altra banda, si es

detecta alguna necessitat de material  del que no es disposa, es gestiona la

coordinació  i  autorització  corresponent  amb el  Districte,  proveïdors  o  altres

recursos del barri per a poder abordar tal necessitat. 

També  és  important  la  responsabilitat  compartida  sobre  el  manteniment  i

control del material. Per això, a més de la revisió periòdica que fa l’equip de

dinamització del casal, es realitzen sessions informatives sobre l’ús del material

tècnic a totes les entitats i responsables d’activitats que necessitin fer-ne ús. En

aquest  sentit,  les  reunions  amb promotors  aporten  informació  i  consciència

col·lectiva sobre la necessitat de cuidar del material.



8. Hortet del Forat

Des de la dinamització de l'Hortet del Forat es continúa col·laborant en la línia

comunitària i  veïnal,  fomentant l'empoderament i  la participació activa del

veïnat en la gestió, us y gaudi de l'espai. Actualment la dinamització va càrrec

d'una  figura  remunerada  amb  18,5  hores  setmanals,  encargat  de  facilitar

processos comunitaris i incentivar la participació i la cohesió veïnal mitjançant

la  realització  de  diverses  activitats  intergeneracionals  i  comptant  amb

col·laboracions d'entitats del barri.  Per això es participa en diferents taules i

trobades de les xarxes comunitàries del barri.

8.1. Atenció al públic i contactes 

Actualment l'espai està totalment obert i accessible a tota persona que vulgui

veure'l,  visitar-lo  o  participar-hi,  procurant  mantenir  una  coordinació  de  les

activitats i manteniment general. Per això, es compta amb dos franges horàries

fixes a la setmana, una al matí i l'altra a la tarda, per tal de fomentar l'espai com

a punt de trobada i intercanvi entre persones del barri. Adicionalment alguns

dissabtes  s'organitzen  jornades  monogràfiques,  tallers  i  trobades  per  poder

donar  l'oportunitat  a  públic  familiar  la  seva  participació  (ja  que  algunes

persones per càrrega laboral, no poden fer-ho entre setmana).

L'assitència a l'hort  és molt  variable i  hi  ha èpoques de l'any,  sobretot a la

primavera i estiu, en que la participació augmenta substancincialment. El Taller

Sant  Jordi  segueix  participant  setmanalment  en  tasques  de  manteniment  i

s'està buscant la possibilitat que altres entitats agafin aquest compromís. Pel

que fa a col·laboracions puntuals, aquest 2019 s'ha treballat amb: Mescladís,

Fundació Roure, Fundació Comtal, Fuster Artistic, BEElive, Fundación Bayt Al-

Thaqafa, Casal de Joves Palau Alòs, Centre de Gent Gran Lluís Companys i

altres que han visitat puntualment l'hort.

Aquest  any,  s'ha  acollit  per  primera  vegada  a  una  persona  de  pràctiques

(provinent del Certificat de Professionalitat de Dinamització i desenvolupament

d'accions culturals de la Fundació Pere Tarrès) durant 80 hores. Les seves

tasques s'han centrat en: participació de les jornades de manteniment, creació i



desenvolupament  de  activitats  monogràfiques,  participació  de  reunions  i

trobades organitzatives. 

8.2. Treball intern

Durant  el  2019  s'ha  treballat  en  que  la  presa  de  decisions  i  accions  a

desenvolupar  des  de  l'espai  es  facin  de  manera  col·lectiva  i  assembleària.

Aquesta  aposta  suposa  una  tasca  contínua,  ja  que  les  carectarístiques

socioeconòmiques i demogràfiques del barri suposen un constant moviment de

persones i per tant d'implicacions. Les decisionsdel dia a dia es prenen a través

d'aquest funcionament i  amb la comunicació i seguiment del Grup Motor de

Gestió Comunitària.

Internament es planeja una sembra de cultius en funció dels gustos i curiositats

que puguin  sorgir  de les  persones que participen.  No es perd de vista,  en

aquest sentit, la perspectiva comuitària i multicultural i el resultat n'és una bona

mostra. La matèixa lògica seguiex la gestió de les tasques de manteniment i de

les eines de treball.

8.3. Comunicació externa

Com a part de la visibilització de l'hort més enllà del barri s'ha realitzat diferents

accions de comunicació:

– Atenció a través del  correu electrònic de sol·licituds de persones que

volen visitar i/o participar de l'espai

– Difusió a través de xarxes socials (facebook) de les activitats col·lectives

que es realitzen a l'espai

– Actualització del grup de whatsapp en el que el veïnat que participa de

l'hort intercanvia informació del dia a dia i les tasques a portar a terme

– Difusió gràfica analògica i digital de cartelleria de les activitats

8.4. Dinamització d'activitats

Durant aquest any s'han realitzat adicionalment a les jornades d'activitats de

manteniment i cura de l'hort:

– 5 tallers intantils sobre ecologia, horticultura i plantes medicionals



– 3 trobades externes amb altres entitats

– Participació al Dia sense cotxes desenvolupant activitats temàtiques

– Participació en la programació d'una sessió del Cicle de Cinema a la

Plaça del CBPF

– 5 tallers familiars sobre temes vinculats a horts urbans

La participació  general  a  l'hort  es intergeneracional,  des  de criatures fins a

persones grans, el  que facilita interaccions que no solen donar-se en altres

espais fragmentats per franges d'edat.

La mitjana de participació en les diferents activitats és molt variable, així com el

número de persones que quotidianament paricipen en el dia a dia, ja que hi ha

qui participa activament però no està subscrit al grup de whatsapp (compost

per 28 persones)

8.5. Manteniment

Les tasques de manteniment de l'hort poden resumir-se en:

– Manteniment setmanal bàsic: desbrossar, neteja, rec i cura dels cultius

(aquesta última tasca requereix més dedicació a l'estiu per la dinàmica

dels cultius)

– Poda dels fruiters

– Sembra de la primavera/estiu  i tardor/hivern

– Desratització:  dues  vegades  a  càrrec  de  CECSA  (es  busca  que

coincideixi amb les desratitzacions de la plaça per augmentar l'eficàcia)

– Compostatge:  el  projecte  ha  quedat  interromput  perquè  part  de  les

persones promotores van deixar de participar a l'hort i això va frenar la

iniciativa, però s'ha programat reprendre'l a la primavera del 2020

– Estructura de l'hort: redistribució de bancals i zones de l'hort

Cal mencionar que a partir de 2019 s'ha reprès el contacte amb Parcs i Jardins

per  tal  de  col·laborar  en  les  tasques  de  neteja  de  l'hort  i  els  seu  entorn

immediat





8.6. Economia

L'hort rep una assignació anual de 1000€ que prové de la subvenció municipal

que gestiona el CBPF. A través d'aquesta assignació es gestionen les diferents

necessitats econòmiques de l'hort que es poden resumir en: materials, eines,

llavors, planter, adobs i productes per gestionar les plagues.



9. Avaluació i seguiment

9.1. Dades del servei d'informació

El  servei  d'informació  està  centrat  en  l'oficina  del  carrer  carders  i  amb les

diferents vies de contacte digital o telefònic, però cal destacar, que donada la

disposició dels espais del CBPF i el moviment constant que això suposa per

part de l'equip de dinamització, hi ha atencions i informacions que es donen a

la  plaça  i  al  carrer.  Aquest  element  ha  construit  una  riquesa  interactiva  i

relacional que creiem que juga a favor de la dinamització i la vivesa de l'espai.

No tenim recollida l'afluència de persones quantitativament però de mitjana es

superen les 10 atencions diàries.

El  tipus  de consultes  que es  generen són per:  informació  de les  activitats,

demanda de sales, presentació de projectes, demanda de feina, incidències,...

La dinpamica de treball  en relació  a la gestió  de totes aquestes demandes

normalment es resol autònomament per part de l'equip de dinamització, però

en  determinats  casos,  per  tipologia,  agents  afectats  o  transcendència,  la

incidència pot ser traspassada i comentada en les reunions de grup motor. 

9.2. Dades del servei de cessió d'espais  

Al següent apartat es descriu i s'analitza com s'ha desenvolupat el servei de

cessió d'espais i per tant com s'ha utilitzat el Casal al llarg de l'any 2019.

9.2.1. Usos per mes i per dia

En relació a altres anys la distribuició de cessions per mesos ha estat més

desigual  i  en general  amb valors més baixos que l'any anterior  (en el  qual

oscilaven mensualment entre les 200 i 220 cessions de mitjana). Els mesos

amb menys usos dels espais segueixen sent agost  (82),  ja que en general

l'activitat de la ciutat es redueix i al setembre (105), mes en el qual s'ha anat

veient  que costa arrencar i  consolidar  noves propostes i  iniciatives.  Tot  i  la

dinàmica de petita disminució general de cessions, es consolida el creixement

en el mes d'agost fruit de l'obertura d'espais per a residències artístiques i la

flexibilització  de  la  política  de  cessions  per  facilitar  l'entrada  d'activitats

puntuals.



Gràfic 3. Usos per mes

            

Com es pot veure al gràfic 4, la distribució dels usos en relació al dia de la

setmana  està  repartida  de  forma  força  uniforme,  tot  i  que  dimarts  (16%),

dimecres (16%) i dijous (17%), segueixen sent els dies amb més activitat i els

dilluns i els divendres (13%) acumulen una mica menys de propostes. Els caps

de setmana cau una mica el percentantge d'us i sobretot els diumenge (10%).

En aquest sentit afecta el fet que els caps de setmana no pot haver-hi activitat

periòdica i sovint les activitats que es proposen tenen una durada més llarga i

per tant deixen menys espai a que hi hagi moltes activitats i la tendència és a

que siguin menys activitats, però més extenses temporalment. Aquest any s'ha

afegit a la sistematització de cessions la categoria diversos dies (2%) que recull

aquelles propostes que es realitzen de manera consecutiva al llarg de diversos

dies (per exemple el  Festival  Social  Tudanzas,  la  Setmana del  Circ  o Cine

Migrante).



Gràfic 4. Usos per dia

9.2.2. Tipus d'activitat 

La recollida d'aquesta categoria va iniciar-se al 2017, fins el 2016 només es

contemplaven tres cateogries:  activitats  puntuals  (44%),  periòdiques (50%) i

assaigs (7%). A partir del 2017 i com es pot observar al gràfic 5, les activitats

periòdiques, s'han recollit dividides entre AOPS (Activitats Obertes Periòdiques

Setmanals) i  AOPM (Activitats Obertes Periòdiques Mensuals), unes i altres

sumen  un  61%  de  l'activitat  del  CBPF.  Anys  anteriors  les  AOPM  estaven

contemplades com a activitats puntuals, per això les AOP (Activitats Obertes

Puntuals) baixen respecte 2016. El conjunt d'activitats tancades, des de  l'any

passat  es  recullen  de  manera  diversificada  entre:  ATA  (Activitat  Tancada

Assaig),  ATF (Activitat  Tancada Formació) i  ATR (Activitat  Tancada Reunió)

sumen un 13%. Pot extreure's de tot plegat que s'estan aprofitant més espais

que deixen lliures les activitats obertes per fer activitats que entitats, col·lectius i

grups  necessiten  per  autoorganitzar-se  i  crèixer  com  a  equips,  però  que

malgrat això l'activitat oberta segueix sent la prioritat de CBPF. Respecte l'any

passat han crescut les formacions i els assaigs i reunions s'han mantingut més

o menys igual.



Gràfic 5. Tipus d'activitat

                               

9.2.3. Franja horària dels usos

Pel que fa als moments del dia en que es realitzen les activitats del CBPF,

continua la tendència creixent d'activitats al vespre (35%) respecte als darrers

anys i han crescut una mica les actvitats del dia sencer (5%). 

Gràfic 6. Franja horària dels usos



9.2.4. Tipus d'organitzador

En aquest indicador el 2017 va canviar una tendència fins aleshores imperant i

és que la majoria d'organitzadores d'activitats eren associacions i entitats , però

des  d'aleshores  els  grups  o  col·lectius  van  guanyar  molta  representació.

Entenem aquest fenòmen va donar-se gràcies a l'obertura del Casal a acollir

grups informals, no necessariament constituits ni registrats com a associacions

o entitats. Aquesta permeabilitat no és tan habitual en altres espais municipals

en els que aquest tipus d'agrupacions tenen un accés més complicat. Aquest

any  ha  tornat  a  pujar  el  percentatge  del  d'Associacions  o  Entitats  (33%)  i

creiem  que  ha  estat  perquè  alguns  dels  col·lectius  promotors  d'activitat  al

CBPF s'han anat constituint com a entitats o associacions. Tot i això, els Grups

o  Col·lectius  (36%)  segueixen  representant  el  màxim  d'organitzadors.

L'organitzador Individual (27%) també és interessant de valorar, ja que també

sol tenir una alta dificultat per utlitzar espais municipals i proposar-hi activitats

obertes (o internes). Per últim,  l'Administració (4%) té una presència merament

simbòlica al CBPF.

Gràfic 7. Tipus d'organitzador



9.2.5. Origen de l'organitzador

Per  segon  any  consecutiu  repetim  la  iniciativa  d'incloure  l'origen  de  les

persones que proposen activitats al CBPF, mostrant en funció del tamany de

les lletres el  número d'organitzadors amb un origen o un altre.  El  que ens

sembla més interessant de tenir en compte és la diversitat d'origen més que si

les persones venen més d'un lloc o d'un altre. 

 Gràfic 8. Origen de l'organitzador

9.2.6. Marc d'acció

Pel que fa a marc d'acció és un indicador amb petites modificacions i que de

vegades costa de recollir, ja que hi ha activitats que queden molt a cavall entre

les dues opcions.



                      Gràfic 9. Marc d'acció

9.2.7. Ubicació dels usos

Tal com s'ha descrit en l'apartat 4, els espais susceptibles a ser cedits són la

sala gran, la sala petita i la sala de reunions (Carders). Cal dir que en aquest

cas també es contempla la Plaça (5%) per més que no és un espai que tingui la

competència el CBPF de cedir, però per fer visible que algunes de les activitats

que s'hi realitzen són coorganitzades pel mateix. Seguim incorporant Mestres

Casal i Martorell (5%) com espai dinamitzat pel projecte Encircant el Barri, així

com l'Hortet  del  Forat  (9%),  del  qual  no teniem dades l'any passat  però  si

aquest any.

Gràfic 10. Usos x espai

L'espai més utilitzat del casal segueix sent la sala gran (40%), la sala petita

(33%) també té un bon percentatge d'us, però al apareixer un nou espai també

es  redistribueix  més  l'activitat.  El  percentatge  d'us  de  Carders  o  sala  de

reunions (8%) es manté en un percentatge similar. Pel que fa a la plaça (5%)



només es  recullen,  tal  com s'explica  en  el  gràfic  9  les  activitats  que s'han

realitzat a la plaça amb la complicitat o coorganització del CBPF. 

9.3. Dades del servei de sessió de material

Des  de  2012,  que  el  CBPF  ha  anat  creixent  amb  el  número  d'activitats  i

visibilitat  a  la  plaça,  això  a  fet  que  es  coneix  que  disposa  d'un  material  a

vegades necessari per desenvolupar activitats al barri. També a través de les

diferents convocatòries de Microfinançament s'han anat adquirint materials que

són sensibles de compartir  (piano comunitàri,  càmeres compactes de fotos,

càmara reflex de fotos, projectors, equip de so inalambric,...). En aquest sentit

el material es va cedint seguint el criteri que qui ho sol·liciti tingui una vinculació

amb el CBPF i vulgui utilitzar el material en qüestió per una activitat realitzada

al barri. 

Cal  dir  que  s'ha  posat  sobre  la  taula  la  necessitat  de  comptar  amb  una

metodologia, servei o projecte que pugui assumir aquest tipus de gestions de

manera  més estructural  i  global  al  barri,  ja  que el  CBPF acaba no podent

atendre segons quines demandes per diferents motius: emmagatzemament (hi

ha materials que no tenim capacitat d'emmagatzemar per dimensions), gestió

(l'entrada  i  sortida  de  materials  de  manera  sistematitzada  requereix  un

seguiment  que  implica  moltes  hores  de  gestió),  desgast  i  manteniment  (la

dinàmica de cessió suposa molt desgast i de vegades els materials no estan a

ple rendiment perquè no arribem a poder reparar-los)

9.4. Projectes impulsats i desenvolupats 

En aquest apartat es parla de projectes impulsats per la Federació i el Casal i

també d'altres impulsats amb la col·laboració i/o en xarxa amb altres entitats,

col·lectius o grups del barri i/o ciutat.

9.4.1. 6è Cicle de Cinema a la Plaça

Aquest 2019 s'ha arribat a la 6a edició del Cicle de Cinema a la Plaça promogut

per la Federació d'entitats Casc Antic Gestió Comunitària. Ja fa dos anys que

hem s'ha ampliat al mes d'agost.  S'ha ofert cinema a la plaça des del 5 de juny

fins  el  28  d'agost,  ambdos  inclosos.  S'han  realitzat  13  projeccions  amb  la



participació  de  19 entitats  (El  Gecko con botas,  La  Bemba del  sur,  PPNA,

PNUD,  Setem,  Ficat,  Encircant  al  Barri,  OCC,  Cine  Migrante,  Col.lectiu

intermitent de la Ribera, l'Hortet del Forat, Mescladis, Feria Vegana, La Negreta

Feminista,   Opa Lusofona,  Associació  Ex Menas,  Reina Mendoza,  Grup de

tango del Casal,  Al Carrer.)

S'ha notat un augment d'entitats en la participació del cicle, de les 15 que hi

havia l'any passat s'ha passat a 19 i per tant la coorganització de sessions ha

estat més alta que en altres edicions. Cal destacar en aquest sentit la sessió

entorn al Dia Mundial de les Persones Refugiades organitzada entre Encircant

el Barri, Ficat, Setem i altres entitats vinculades a Ciutat Refugi.

L'afluència de públic  ha estat  molt  variant  d'un dia  a l'altre,  depenent de la

temàtica, grup organitzador i nivell de difusió. Enguany les sessions han estat a

l'espai de la terrassa de darrera del CBPF, amb només una projecció al mig de

la plaça, la darrera que aquest any ha sigut conduida per AlCarrer.

Seguint com l'any passat, s'ha utilitzat l'espai de Mestres Casals i Martorell per

realitzar  un  parell  de  projeccions:  la  mencionada  del  Dia  Mundial  de  les

Persones  Refutiades  i  i  la  de  Col·lectiu  intermitent  de  la  Ribera.  Ambdues

sessions amb activitats vinculades a la projecció (xerrades, activitats familiars,

mostra d'entitats,...)

9.4.2. Exposicions mensuals

El passadís del CBPF des del 2014 s'ha adaptat com a lloc per a exposicions i

es  programa  una  exposició  mensual.  Les  propostes  s'intenta  que  siguin

d'interès per al barri i/o que sorgeixin de col·lectius, grups o entitats del mateix.

Cada mes, amb motiu de l'exposició temporal, s'intenta realitzar una activitat

relacionada, on el CBPF destina una part petita de pressupost. Cal dir que al

llarg d'aquest any  hi ha hagut alguns mesos en el que no hem tingut exposició

i  és  una  de  las  qüestions  que  ens  agradaria  repescar  de  cara  a  2020,  el

mantenir  actiu  l'espai  expositiu,  ja  que dóna color  al  CBPF i  genera moltes

interaccions.



Les exposicions d'aquest any 2019 han estat: 

– Gener: “Ja n'hi ha prou!” a càrrec de la SOSI

– Febrer:  “Un mon ofegat per el plàstic” a càrrec de Vidas Sostenibles

– Març:  “Colors i textures” a càrrec de la Vocalia de dones de la SOSI

– Abril: “Festival Social Tudanzas” a càrrec de Tudanzas

– Maig: “Festival Social Tudanzas” a càrrec de Tudanzas

– Juny: -

– Juliol: -

– Agost: no s'acull cap exposició

– Setembre: 

– Octubre: “Reina Amàlia,  memòria  d'una presò oblidada”  a  càrrec  de

Som Atents

– Novembre: -

– Desembre:  “Dones i mares migrants“ a càrrec de Clara Trucco.

9.4.3.  8a  i  9a  Convocatòria  de  Carrega  Bateries:  Microfinançament  de

iniciatives comunitàries del Casc Antic

Des de  juny del 2015 que des de la Federacio Casc Antic Gestió Comunitària

s'impulsa  aquesta  convocatòria  dirigida  a  potenciar  el  desenvolupament

d'activitats relacionades amb el CBPF i el barri. 

Les convocatòries estan organitzades de la següent manera: en primer moment

s'obre un període de inscripció i presentació de projectes  Un cop rebudes les

demandes pel microfiançament i feta una valoració des del grup motor de la

Gestió del CBPF, es formalitza una resolució que es comunica a cada grup o

entitat i es publica a la pàgina web del CBPF.

En la  8a Convocatòria de Carrega Bateries: Microfinançament de iniciatives

comunitàries del Casc Antic els projectes microfinançats són:

– Festival  Tudanzas presentat  per  Associació  Cultural  Tudanzas

(700)€



– Tallers de Graffiti. Art Urbà presentat per Al Carrer Escola de Skate

(400€)

– Cholazos Winter Fest, presentat per Indanza/Electrohope (250€)

– Evoluciona amb la dansa , presentat per Dip Dey (200€)

– Exploración a través del arte , presentat per Laura Sañé i Brenda Pinto

(60€) 

– Laboratori  Tudanzas presentat  per  Associació  Cultural  Tudanzas

(300)€

– Workshops de Collage, presentat per Coll2  (150€)

– Ludificarte, presentat per Pilar Vélez (150€)

– Sant Pere més alt, mitja, més baix, presentat per Pedro Strungkel 

(1000€)

– Ajudes per usuaris/es de Riboruestra, presentat per Riborquestra    

(350€)

– Projecte de Dones invisibles, presentat per EicascAntic (350€)

En la  9a Convocatòria de Carrega Bateries: Microfinançament de iniciatives

comunitàries del Casc Antic els projectes microfinançats són:

– Jornada cultural Brasilenya  presentat per Sapem (400€)

– IV Arraial Lusófano presentat per Opa! Lusófana (200€)

– Projecte d'Encircant al Barri, presentat per Zirkolika (600€)

– Projecte de Dones invisibles, presentat per EicascAntic (350€)

– El balero de Raquel, presentat per Coraureal (400€)

– Tallers d'estiu 2019, presentat per Mescladís (300€)

– Cine Migrante de Barcelona, presentat per Cine Migrante (300€)

– Barcelona Dibuixa, presentat per el museu Picasso ( 300€)

– Seminari de lletres africanes,  presentat per e grup de  puny i  lletra

(250€)

Els projectes: Exploració a través de l'art i Riborquestra no van justificar la seva

assignació i per tant no va ser transferida la quantia assignada.



9.4.4. Participació a la XEC

Aquest any la participació a les trobades de la XEC ha estat virtual, donant

suport  a  les  accions  endegades  i  també  donant  resposta  a  la  dinàmica

quotidiana.

9.4.5.  Encircant el Barri

Des de 2016 que es  forma el  grup Encircant  el  Barri  (format  per  diferents

entitats,  equipaments  i  col·lectius  informals  del  barri)  amb  l'objectiu  de

dinamitzar l'espai públic a través del circ. Al llarg del 2018, sent un projecte

consolidat i amb bona valoració tant per part del barri com per part del districte

s'han desenvolupat les següents accions:

– Dinamització de l'espai de Mestres Casals i Martorell: Al llarg de l'any

s'han  proposat  diverses  activitats,  fonamentalment  matinals  de  circ

(trobades  mensuals  o  bimensuals  de  3  o  4  hores  amb  tallers  i

espectacles  de  circ  dirigides  a  públic  familiar)  i  monogràfics  de

disciplines concretes

– Dia de les Persones Refugiades, Cicle de Cinema a la Plaça i  Festa

Major:  Com  ja  s'ha  explicat,  juntament  amb  FICAT  i  SETEM  s'ha

organitzat aquesta jornada de tarda de circ, projecció i taula rodona.  

– Setmana del Circ: El que va començar sent una proposta de Casal de

Joves  Palau  Alòs,  amb  el  temps  s'ha  anat  converitint  en  una  fita

consolidada del projecte Encircant el  Barri.  Aquest 2019 s'ha tornat a

realitzar un seguit de tallers, espectacles i mostres aquesta vegada molt

centrades a l'espai de Mestres Casals i Martorell.

– Dinamització d'agost:  Per encàrrec del Districte de Ciutat Vella s'han

ofert  una sèrie  de  tardes de circ  al  llarg  del  mes d'agost  dirigides a

mantenir activa la plaça 

– Encircant  d'hivern:  És  la  propoposta  de  dinamització  originaria

d'Encircant el Barri i una vegada més s'ha centrat en les dues setmanes

de Nadal, però també en aquesta ocasió a l'espai de Mestres Casals i

Martorell.



9.4.6.  Festival Palapou

Per primera vegada s'ha organitzat dins del marc de la Festa Major una jornada

de convivència, trobada i intervcanvi entre el Casal de Joves Palau Alòs i el

CBPF. S'ha disposat d'un escenari a l'espai entre els dos casals al llarg de la

tarda  amb  espectacles  i  mostres  de  persones  i  entitats  que  participen  als

equipaments al  llarg de l'any.  Després s'ha fet  un sopar popular al  llarg del

carrer i finalment un concert amb un grup de joves del barri en projecció en el

món del trap.



10. Valoració quantitativa

Com es pot observar en el gràfic 10, el número de cessions al CBPF ha crescut

progressivament des de l'any 2012 fins a l'any 2018, arribant a un màxim de

2251 cessions. Aquest 2019, hi ha hagut una petita disminució en el número de

cessions, concretament de 117, el  que suposa poc més de 2 cessions a la

setmana de mitjana.

Gràfic 10. Comparativa de número de cessions anual

Aquest increment ha estat possible a partirde la revisió dels criteris de cessió

d'espais i donant lloc a una entrada més gran d'activitats i propostes, ja que es

facilita  l'accés i  d'altra  banda es fa  un esforç per  optimitzar  els  espais  que

queden buits en el dia a dia per tal que puguin ser utilitzats per propostes que

arriben a última hora. Aquesta dinàmica fa que amb tan sols tres espais de

cessió el creixement sigui anualment molt significatiu. A banda d'aquest factor

cal contemplar en els darrers anys altres factors com: més obertura a l'acollida

d'activitats d'assaig (segueixen sent prioritàries les obertes, però de 10 a 16h id

de dilluns a divendres s'acullen assaigs); millora de la difusió en els canals

digitals de facebook i  twitter i incorporació d'instagram; projecte de renovació

de la pàgina web, obertura al mes d'agost, creixent acollida d'activitats a l'espai



de carrer  carders i  per  últim l'inici  d'activitats  a l'espai  de Mestres Casals i

Martorell.

Per últim, la complicitat amb altres equipaments i espais del barri, fa que el

CBPF pugui  acollir  activitats  puntuals i  reubicar-ne d'altres de periòdiques a

altres espais. En aquest sentit, devem un agraïment sobretot al Casal de Joves

Palau Alòs. També mostren molta predisposició Eicascantic,  el  Centre Cívic

Convent de Sant Agustí, RAI i la SOSI.



12. Valoració qualitativa

El 2019 ha estat un any de canvis i novetats des del punt de vista d'equip de

dinamització  del  CBPF i  també de  l'Hortet  del  Forat.  Un  dels  membres  de

l'equip de dinamització del CBPF ha estat la meitat de l'any a mitja jornada el

que ha suposat la contractació d'una persona a mitja jornada i  com ja s'ha

explicat la dinamització de l'Hortet ha passat a fer-la una altra persona. Aquests

elements han condicionat certes dinàmiques a nivell de gestió per acoblament i

adaptació  de  les  noves  persones  i  també  a  incorporar  noves  iniciatives  i

propostes.

Qualitativament  segueix  la  tendència  creixent  de  diversitat  de  propostes,

orígens i públics destinataris. En aquest sentit, el CBPF segueix destacant per

la  seva  programació  eclèctica i  basada  en  les  propostes  que  fan  les

persones, grups i entitats que s'hi acosten. Això li dóna un caràcter obert, pel

qual moltes propostes que no tenen lloc a altres espais de la ciutat aquí troben

la  possibilitat  de  poder  desenvolupar-se.  La  informalitat,  però  alhora  el

compromís i la responsabilitat formen part d'aquesta obertura. Al CBPF, cap

activitat és possible sense una implicació de qui la promou i això s'ha notat en

les  trobades  de  promotors,  en  les  quals  han  aparegut  mostres  de

reconeixement  i  de  vegades  de  sorpresa  de  com tantes  persones  i  tantes

entitats tan diferents poden conviure i funcionar en un espai com el Casal. Cal

destacar també en aquest sentit que es donen força exemples de grups que

devenen  espais de cura, suport i contenció de persones que per falta de

xarxa  familiar  o  social  troba  en  les  activitats  del  CBPF  aquest  espai  de

referència. 

El CBPF segueix sent molt utilitzat també per entitats i equipaments del barri

amb les quals hi ha una relació de complicitat molt alta: Casal de Joves Palau

Alòs, Fundació Comtal, Fundació Adsis, Eicascantic, Fundació BaytalThaqafa,

Associació Esquitx, Fundació Roure, Radio Nikosia, Mescladis,...



Una bona mostra d'aquestes complicitats també pot veure's al Cicle de Cinema

a la Plaça, que cada any genera més vincles i programacions comunes entre

entitats i que cada vegada té més propostes de participació.

L'obertura  continua  sent  un  element  distintiu  del  CBPF  a  diferència  de  la

majoria d'equipaments públics del barri, del districte i de la ciutat. Aquest any,

el  districte  ha  fet  una  aposta  econòmica  per  dinamitzar  la  plaça  a  través

d'activitats  que han dinamitzat  diferents  entitats  i  col·lectius  (BaytalThaqafa,

Fundació Adsis i Encircant el Barri). També s'ha donat l'oportunitat a diverses

companyies i projectes de poder realitzar residències artístiques (en aquets cas

tant al llarg de juliol com d'agost).

El grup motor de gestió comunitària segueix en la tendència de necessitar més

participació ja que els canvis de referents i el compromís d'algunes entitats ha

estat canviant. En aquest sentit,  es valora positivament que algunes entitats

que havien participat en la gestió anteriorment (Tudanzas i la SOSI) s'hagin

acostat per tornar a participar-hi. També s'ha fet prospecció d'altres persones

individuals i entitats que puguin aportar aquest organ de treball.


