
NOM I COGNOMS DE QUI FARÀ LA PRESENTACIÓ: 

Gonzalo Candanedo Fernández 

NOM DE L’EQUIPAMENT: 

Casal de Joves Obriu Pas 

MUNICIPI:  

Barberà del Vallès 

NOMBRE DE JOVES DEL MUNICIPI: 

NOMBRE D’HABITANTS DEL MUNICIPI: 

30.000 

TEIXIT ASSOCIATIU JUVENIL (ENTITATS, GRUPS DE JOVES NO CONSTITUÏTS LEGALMENT 

ORGANITZIN ACTIVITATS O NO...): 

A mes del Casal de Joves: 2 grups d'esplai, 1 assemblea de joves, 1 col·lectiu feminista, també 

conformen un grup reconeixible els usuaris estables de l'Espai Jove Municipal, sobretot al 

voltant de les “cultures urbanes”. 

TRAJECTÒRIA DE L’EQUIPAMENT: 

L'entitat es va fundar l'any 1993, es troba en l'actual ubicació  

EXISTÈNCIA DE PROJECTE EDUCATIU: 

Si, esta recollit en la publicació de Casals de Joves de Catalunya, “Aixequem la Persiana” 

(http://www.scribd.com/doc/126560690/Aixequem-la-persiana-pdf) 

LÍNIES EDUCATIVES DEL PROJECTE: 

Educar en la participació a partir de la própia experiiència 

OBJECTIUS GENERALS: 

Aconseguir que els joves puguin adquirir les competències i valors per ser protagonistes actius 

de la seva comunitat. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

EXISTÈNCIA D’ORGANS O ESTRUCTURES ESTABLES DE PARTICIPACIÓ JUVENIL: 

El máxim órgan de decisió és l'assemblea del casal, que delega algunes responsabilitats en 

càrrecs. També existeixen altres estructures com els Grups Estables (grup d'afinitat a partir 

d'un interès concret) o les comissions (espais de participació per realitzar una tasca o activitat 

concreta puntualment.) 



EXISTÈNCIA DE COORDINACIÓ ESTABLE ENTRE TOTS ELS AGENTS IMPLICATS EN EL PROJECTE 

DE L’EQUIPAMENT: 

L'assemblea és aquest espai de participació. 

PERFIL DELS USUARIS DE L’EQUIPAMENT (EDATS, SEXES, GRUPS, ORÍGENS...): 

Depén de les activitats, però joves de 16/18 anys fins als 25 aproximadament. 

APROPIACIÓ DE L’EQUIPAMENT PER UN GRUP O UN PERFIL CONCRET DE JOVES: 

ESTIGMATITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT: 

RELLEU GENERACIONAL: 

És un dels punts essencials de qualsevol projecte associatiu que a més en els Casals de Joves 

està estretament lligat a la seva estratègia educativa. 

SITUACIÓ D’ANTICS USUARIS: 

Algunes continues col·laborant puntualment amb l'entitat o participen d'altres projectes de 

Barberà 

EXISTÈNCIA DE NORMATIVA: 

EXISTÈNCIA DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERN: 

HORARIS DE L’EQUIPAMENT JUVENIL: 

Depenent de les activitat proposades, que no totes es realitzen en el local del Casal de Joves i 

de la disponibilitat de les joves que l'autogestionen de manera voluntària. Acostuma a obrir 

uns 3 dies a la semana, sempre per alguna activitat o proposta. 

PROFESSIONALS QUE HI TREBALLEN, I HORARIS: 

En l'actualitat no treballa cap professional, tot i que en el passat, a través de la federació i 

havia un espai TIC amb un dinamitzador. 

FINANÇAMENT: 

Subvencions de l'Ajuntament de Barberà i la DGJ, quotes de sòcies i sòcies col·laboradores i 

activitats d'autofinançament.  

EXISTÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (PLA ANUAL, MEMÒRIA ANUAL, COHERÈNCIA ENTRE 

ELLS...): 

Si, anualment es projecta l'activitat anual i es pressuposta, en una assemblea monogràfica. 

ÀMBITS DELS JOVES QUE S’HI TREBALLEN (LLEURE, OCI, SALUT, TREBALL, HABITATGE, 

PARTICIPACIÓ, INFORMACIÓ JUVENIL...): 

Participació, lleure, política 



QUINA ÉS LA PLANIFICACIÓ ANUAL: 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS: 

Les més grans es planifiquen actualment, altres a més curt termini. També existeixen espais de 

participació que fan la planificació de les pròpies activitats al marge de l'assemblea, ja que no 

interfereix. 

ESTRATÈGIA DE L’EQUIPAMENT: 

Ser un espai obert als joves de l'entorn on es sentin cómodes per proposar les seves activitats. 

ACTIVITATS “ESTRELLA”: 

Algunes macroactivitats com l'espai jove de Festa Major, cicle de concerts Subterrock, Marató 

de l'Espectacle... (cap d'elles a la seu de l'entitat.) 

COM ES FA EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ CONTINUADA PER ANAR MILLORANT: 

Des de els propis dirigent de l'entitat i compten amb el suport pedagògic dels tècnics de la 

federació. 

RELACIÓ AMB EL TEIXIT ASSOCIATIU JUVENIL DEL MUNICIPI: 

El casal de joves no es relaciona amb el teixit associatiu, és part del mateix. Molt bona relació 

gràcies a experiències de treball conjunt,  

ACCIONS FORA DE L’EQUIPAMENT JUVENIL: 

Moltes, ja que l'espai no és adient per desenvolupar moltes activitats, així com l'interès en 

reivindicar l'espai públic per generar comunitat. De totes maneres, és realitza fora l'activitat 

resultant, que és la part més superficial del procés, el més valorat en el projecte, a nivell 

d'aprenentatge, és tota la previa organitzativa. 

COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS, PROFESSIONALS, AGENTS: 

Coordinació amb altres Casals de Joves associatius a través de la federació. Amb les 

administracions la relació es vehicula básicament a través de la Regidoria de Joventur de 

l'Ajuntament de Barberà. 

ACCEPTACIÓ DE LA COMUNITAT : 

La llarga trajéctoria ha fet guanyar-se al casal una referencialitat al territori, tot i que sempre 

pot millorar-se l'acceptació de per la comunitat és facilita per aquest reconeixement. 

COM ÉS EL TERRITORI (BARRIS, POBLE, URBANITZACIONS, UBICACIÓ DE L’EQUIPAMENT 

JUVENIL...): 

Ciutat perifèrica que ha experimentat tot el seu desenvolupament en els darrers 50 anys. 

 


