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ACTA  

 

 
DE LA 1a. ASSEMBLEA D’USUARIS I USUÀRIES DEL CASAL DE 

BARRI, CELEBRADA EL DIA 06.06.2018 

 

 

ASSISTENTS: 

Rosa (usuària) 

Mercè (usuària) 

Loli (usuària) 

Núria (usuària) 

Carme (usuària i membre del consell de participació) 

Xavier (usuari) 

Angelita (usuària i voluntària) 

Susana (usuària i voluntària) 

Montse (usuària i voluntària) 

Núria (usuària) 

Pere (usuària) 

Rosa (usuària) 

Àngels (usuària) 

Anna (usuària i membre del consell de participació) 

Rocío (tallerista) 

Noelia (tallerista i membre de consell de participació) 

Mònica (tècnica) 

Maribel (administrativa) 

Eugenia (secretària) 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Gestió del Casal (Conveni gestió cívica, funcionament Consell participació, etc.) 

2.- Canvis en normativa interna del Casal 

3.- Resultat procés participatiu obert al veïnat 

4.- Propostes de les usuàries i/o professorat 

5.- Precs i preguntes 

 

 

 

 



 

ASSUMPTES TRACTATS I CONCLUSIONS: 

 
1.- Gestió del Casal (Conveni gestió cívica, funcionament Consell participació, etc.) 

- La Mònica Gómez, com a tècnica del Casal, comença fent la presentació i recordant que sempre 

que ho necessitin, per qualsevol dubte, consulta i/o suggeriment, es poden adreçar al taulell de 

l’entrada. 

A continuació pregunta als assistents, si saben qui gestiona el casal. 

La Núria respon i, sembla que aquesta és l’opinió generalitzada, que és l’Ajuntament qui el 

gestiona amb una comissió de persones què el porta. 

La Mònica respon que això no és així.  

L’equipament si és de l’Ajuntament però és una associació del barri, formada per gent del barri, 

com una associació de veïns, que gestiona l’equipament i on col·laboren de manera voluntària 

moltes persones. I només tres, 2 tècnics a temps complet i una persona de reforç a temps parcial, 

cobren un sou. No som un Centre Cívic, on la gestió va a càrrec d’empreses o directament 

personal de l’Ajuntament. La finalitat dels Casals és social, pretén cohesionar i ser pròxim a 

l’entorn. 

Donem molta importància al moviment associatiu, perquè s’està morint. Es comenta que 

promocionar i enfortir el teixit associatiu està entre els nostres objectius com a entitat i com a 

Casal.  

A més dels tallers i cursos que oferim i de les diferents activitats que programem, com a entitat 

que som, també tenim diversos grups de col·laboració, com són el d’urbanisme; el de la comissió 

de festes i de teatre, entre d’altres. També donem molta importància a activitats sorgides de 

propostes de part dels mateixos usuaris/veïns. 

En aquest sentit, l’Àngels, pren la paraula i exposa el seu cas concret, en el què un grup de dones 

buscaven un lloc on poder disposar d’un espai de costura. La seva finalitat no és tant confeccionar 

grans peces, com fer ús d’un espai on reunir-se, però que a més de cosir, fos un lloc on trobar-se, 

xerrar, compartir, aprendre, etc. i des de fa unes tres setmanes el tenen a la seva disposició al 

Casal. 

- La Mònica continua explicant com es gestiona el Casal i comenta que disposa d’un Consell de 

participació que participa en òrgans de decisió i valida/modifica el règim intern, renovable cada 

any. S’anomena alguna persona assistent a la sala que forma part del consell i s’anima a formar-

ne part a la propera renovació.  

- La programació dels espectacles que es realitzant trimestralment, s’ha portat a terme fins ara 

gràcies a les persones voluntàries de l’associació, i actualment després de 6 anys hem rebut una 

subvenció de 3.500€ per gestionar aquest projecte. Els artistes cobren depenent del taquillatge, 

però amb aquesta subvenció se’ls podrà garantir un mínim. S’aprofita per comentar que la 

subvenció que rep el Casal per a la gestió global és de 35.000€, i que la concessió és per 2+1 

any. Es comenta també en aquest punt que la gestió del casal no és a dit, sinó que s’opta per 

concurrència pública i que el projecte millor puntuat és qui gestiona l’espai. Actualment som 

nosaltres, a futur la cosa pot canviar. 

 

 



2.- Canvis en normativa interna del Casal 

- Hem hagut de prendre una decisió i fer un canvi en relació a la normativa interna en quant al 

pagament dels tallers per part de persones què puguin ser susceptibles de descompte per 

diverses casuístiques, reduint-la només a persones què es trobin en situació d’atur i que no rebin 

cap tipus de prestació econòmica. 

- En relació al tema de protecció de dades, en quant rebem les directrius per part de l’Ajuntament, 

us ho farem saber. De moment continuarem com fins ara. 

 

 

3.- Resultat procés participatiu obert al veïnat 

- Es va engegar un procés participatiu a nivell de barri mitjançant una enquesta, amb dos punts de 

recollida: botigues i comerços de l’entorn, i una paradeta a la Rambla, aprofitant la Diada de Sant 

Jordi. L’enquesta plantejava dues preguntes concretes: “Saps què és un casal?” i “Què s’espera 

d’un casal?” (es projecta un powerpoint de suport) 

Els resultats ens donen que el 85% sí saben què és un casal, però el 70% no participen. 

Les raons que donen de per què no participen, són diverses i, encara que gairebé la meitat 

indiquen que és per manca de temps, constatem que desconeixen les activitats què oferim i que 

en general, també hi ha confusió amb la coneixença dels Casals de Barri (ho confonen amb casals 

de gent gran, etc). 

Hem recollit alguns dels suggeriments dels enquestats, que diuen que un casal ha de ser un lloc 

on s’ho passin bé, que sigui divertit, motivador, amb participació ciutadana, amb activitats 

intel·lectuals, que les activitats què es puguin fer, es facin durant tot el dia i, fins i tot, els caps de 

setmana.  

 

 

4.- Propostes de les usuàries i/o professorat 

En aquest punt, la Carme comenta que potser hauríem de tenir més en compte la vessant infantil, 

al què se li respon que infants tenim però joves no, ja que les escoles absorbeixen mitjançant les 

activitats extraescolars aquest públic i que per tant no ens arriba. Una usuària comenta que abans 

sí que teníem aquest públic perquè fa temps teníem un esplai. S’explica que va acabar 

desapareixent per manca de monitors. 

Aquesta part infantil és la que menys treballem però és, precisament, per manca d’aquest tipus 

d’usuaris, delimitat bàsicament a la Festa Major i espectacles en cap de setmana.  

Els dissabtes programem activitats familiars, a les que poden assistir famílies amb nens fins a 5 

anys, i també en cap de setmana s’hi troben activitats per a persones que no poden venir altres 

dies durant la setmana. 

L’Àngels proposa una cessió d’espais amb contraprestació de serveis, donada la necessitat de 

voluntariat. Per exemple, una cessió d’espai a un grup de teatre i que a canvi estrenin l’obra 

gratuïtament al Centre. La Mònica comenta que aquest és un punt problemàtic, ja que els grups 

que tenim al Casal als que cedim un espai, sovint no trobem la contrapartida col·laborativa que 

necessitem. Els nostres espais, fora d’horari, ni els cedim, ni els lloguem, no cobrem, no hi ha una 

finalitat amb ànim de lucre. Dins de l’horari del Centre, existeix una graella de preus que discerneix 

entre entitats / col·lectius no organitzats / particulars i empreses i finalitat de lucre sí o no. 

Actualment, els grups que tenen una vessant cultural, com pot ser el grup de teatre que fan la 



residència al Casal, com a contrapartida, han de formar part de l’Associació i col·laborar en les 

tasques d’aquesta, com pot ser Festa Major. L’ajuda, la col·laboració que necessitem a 

l’associació i al Casal, sempre d’una manera molt puntual és, com ara, anar a enganxar els 

cartells de la revetlla de Sant Joan. No tenim persones que ho puguin fer.  

- La Carme treu l’exemple poc comú del professor de veu i cant coral que fomenta l’economia 

social, en Teo, el què a canvi del seu temps no vol diners, sinó intercanvi de materials, productes 

o serveis. 

- La tallerista Noelia, considera que tenim una oferta molt amplia i suggereix que potser estaria bé 

que un dia o dos a l’any, es fes una “Festa de portes obertes” o “Lloc de trobada” obert a tothom. 

- La tallerista Rocío i la Maribel Alcácer (Casal), coincideixen en fer algun tipus d’activitat al carrer 

per cridar l’atenció. 

- La Rocío també proposa fer algun taller a la platja i/o activitats a l’aire lliure, amb algun tipus de 

rotulació que indiqui que aquella activitat la promociona el Casal. Comentem que tenim un roll up 

que es podria fer servir. 

- La Núria aprofita per felicitar l’oferta de les visites culturals. La Mònica respon que en l’actual 

projecte presentat a concurrència, donar a conèixer la ciutat i els seus recursos es troba entre els 

objectius del Casal.  

- En conclusió, volem més participació social. 

 

I no havent cap prec ni pregunta més a fer, a les 20:35 hores, es dóna per acabada l’assemblea. 

 


