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El Bulevard Casal de Joves 
 

1. Presentació del servei de dinamització i informació juvenil 

 

El Bulevard Casal de Joves, és un espai amb un gran ventall de recursos i possibilitats per als i les 

joves, on aquests poden expressar i resoldre els seus dubtes i inquietuds a l’hora que també poden 

trobar espais on desenvolupar la seva creativitat sense cap fórmula que els condicioni, més enllà del 

funcionament del mateix espai. Tanmateix també és un centre de trobada i referència per a tots i 

totes els i les joves que hi vulguin estar, per la senzilla raó de compartir temps lliure i de qualitat amb 

els altres.  

 Ubicació 

El Bulevard està situat en un dels punts cèntrics més important de la ciutat, el Centre Cultural Miquel 

Martí i Pol (Av, Barcelona) dintre del Barri de Les Planes. Al mateix centre hi ha la Biblioteca Municipal, 

l’Auditori, Adsa i el Viver d’Empreses.  

Es pot arribar al Bulevard des de tots els barris de la ciutat, mitjançant transport públic com el Tram 

o bus (L10, L11, L46, L52, L77, L79, 63, 78, 157, E30, E43, L566 y L567).  

 Context geogràfic i social 

Dins del context geogràfic i social Sant Joan Despí és un municipi de la comarca del Baix Llobregat 

que forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Està situat al pla del Llobregat a l’esquerra de 

la part baixa del riu. 

 

El municipi confronta amb els de Sant Just Desvern al nord i amb Esplugues de Llobregat a l’est. Al 

sud-est, el barri de les Planes forma un continu urbà amb Cornellà de Llobregat i la divisòria entre 

ambdós termes passa pels carrers de les Flors i dels Cirerers. 

Al sud-oest limita amb Sant Boi de Llobregat, a l’oest amb Sant Coloma de Cervelló pel curs de riu i al 

nord-oest amb Sant Feliu de Ll. Sant Joan Despí té prop de 34.123 habitants, una extensió de 6.39 

km2 i una alçada a nivell del mar de 78,417 m tenint en compte el vèrtex geodèsic situat a la Gallina 

Blanca, edifici amb un terrat més alt.  
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La ciutat de Sant Joan Despí està formada per quatre barris: barri Centre, barri de les Planes, barri 

de Pla del Vent – Torreblanca i barri Residencial Sant Joan. El barri Centre delimita geogràficament 

al nord pel carrer Creu d’en Muntaner; al sud pel terme municipal de Cornellà (carrer Maria Rosa 

i cotxeres del Tram); a l’est pel ferrocarril Barcelona – Vilafranca, i a l’oest pel carrer de Maria 

Tarrida. 

El barri de les Planes delimita al nord per l’avinguda de Barcelona i el carrer d’Àngel Guimerà; al 

sud per l’avinguda de les Flors, carrer d’Àngel Guimerà i carrer dels Cirerers coincidint amb el 

terme municipal de Cornellà; a l’est amb l’avinguda del Baix Llobregat i a l’oest amb el carrer del 

Gran Capità. 

El barri de Pla del Vent – Torreblanca, té al nord el parc de Torreblanca i la carretera nacional 340; 

al sud l’autopista B23, a l’est el terme municipal de Sant Just i autopista B23, i a l’oest la via fèrria 

Barcelona – Vilafranca. 

El barri Residencial Sant Joan, delimita al nord amb l’autopista B23; al sud amb el carrer de Sant 

Martí de l’Erm; a l’oest amb el carrer Fructuós Gelabert, i a l’est amb l’avinguda del Baix Llobregat. 

 L’horari 

El Bulevard obre de dilluns a divendres de 16.30h a 21 h. Els divendres amb programació nocturna 

fins les 00 h com a hora límit de fi de l’espectacle.  

 

2. El Bulevard, Casal de Joves  

2.1 Objectius generals i específics 

Objectius Generals: 

Promoure el lliure desenvolupament dels i les joves per mitjà de la interacció a través de les 

relacions interpersonals amb els altres i fomentar la relació, la participació i la integració dels 

joves amb la ciutadania a través de valors com el respecte, la igualtat i la convivència en la 

diversitat. 

Objectius Específics: 

 Tallers 
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Oferir una programació trimestral de caire juvenil, atractiva i adaptada a la realitat del municipi              

pensada per satisfer els interessos i motivacions dels i les joves.  

 Sales Polivalents 

Disposar d’un servei de sales polivalents destinades a diferents activitats autogestionades pels joves, 

com estudiar, fer treballs grupals o jugar a jocs de taula.  

 Bucs d’assaig musical 

Garantir als i les joves músics de Sant Joan Despí un espai on posar en pràctica l’experimentació 

musical i la creativitat. Són espais de petit format, insonoritzats, pensats i dotats específicament per 

a la pràctica de música amplificada. 

 Espai exposicions 

Garantir als i les joves un espai on desenvolupar i promocionar les seves creacions artístiques amb el 

suport que des del centre els proporcionem i la difusió que es realitza per poder promocionar-les.  

 Rocòdrom 

Oferir un espai on practicar l’escalada. 

 El Cicle Festiu, altres activitats i concerts 

Oferir als i les joves un programa interessant i atractiu de manera que satisfaci les seves necessitats 

d’oci a la vegada que crear consciència sobre dies emblemàtics com el 8m (dia de la dona) o 28 de 

juny (dia de l’orgull) entre d’altres. 

Generar programació que doni sortida a arts escèniques com el ball, el teatre, la música, els 

monòlegs, el cinema o els videojocs.  

Donar la capacitat als i les joves d’autogestionar-se en quant als grups dels bucs o a les entitats 

juvenils de Sant Joan Despí. 

 Projecte No t’Adormis (Oci Nocturn Alternatiu) 

Es tracta d’un projecte amb diferents tipus d’activitats que neixen per oferir als i les joves un model 

diferent d’oci nocturn, utilitzant diferents espais i equipaments municipals.  

Es crea per tal de generar espais d’oci nocturn alternatiu per a joves del municipi de Sant Joan Despí, 

entenent que l’oci nocturn és un espai de socialització cabdal en la vida del jovent.  
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Aquest projecte doncs, neix per complimentar l’oferta d’oci nocturn actual, oferint alternatives que 

fomentin estils de vida i pautes de consum més saludables, allunyades de conductes de risc, com 

poden ser esports, cultura i lleure.  

2.2 El casal és...dinamització  

2.2.1 Els tallers 

El casal de Joves proposa durant tot l’any un ventall de tallers, cursos i altres accions i activitats 

de caire sociocultural, per tal de donar una oferta amplia als i les joves de Sant Joan Despí. 

La programació dels tallers i accions formatives han estat emmarcades en una proposta 

trimestral. Aquesta proposta està destinada a joves d’entre 12 i 35 anys.  

En l’oferta estable i dinamització de l’equipament s’ha fet un gran suport en les propostes que 

garanteixin un procés de sensibilització del jovent de la població amb valors com la solidaritat, el 

civisme, igualtat d’oportunitats, equitat de gènere, respecte al medi ambient i al seu entorn, 

respecte a les altre cultures, la convivència i altres moltes qüestions.  

El casal de joves ha fomentat tallers de caràcter trimestral emmarcats en temàtiques com: fer 

vida saludable, cultura i oci, arts musicals i escèniques, desenvolupament sociocultural i lúdic 

entre moltes coses més. A continuació s’adjunten imatges de les activitats programades i que 

s’han dut a terme (les programacions i diversos cartells estan adjunts als annexos):     
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2.2.2 Els concerts 

La música és la manera més universal d’expressar-se 

a tots els nivells sobretot per la joventut. Per això 

hem desenvolupat accions per tal de garantir als i les 

joves músics de Sant Joan Despí, el 

desenvolupament de propostes musicals. Dins de la 

programació trimestral de El Bulevard, els grups dels 

Bucs poden organitzar un concert mensual, per 

mostrar i posar en escena els seu treball musical en 

directe. 

Aquest any desprès de la pandèmia de la Covid-19 

hem tornat a obrir les portes de El Bulevard per fer 

concerts i gaudir de la música en directe. A principi 

d’any encara hi havien establertes algunes mesures i 

respectant-les, al febrer vam poder fer el primer 

concert amb música en directe des de feia mesos.  
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2.2.3 Els campionats 

Els campionats de jocs són disciplines realitzades entre grups de persones amb l’objectiu comú 

de superar a l’adversari, utilitzant un sistema de cooperació o individual entre membres d’un 

equip amb l’objectiu de superar els contrincants. Necessiten la compenetració dels diversos 

membres de l'equip per aconseguir un bon resultat, es creen estratègies i planificació de jugades 

en comú, però també es treballa la tècnica individual per ajudar al rendiment del grup.  

Hi ha valors molt importants que es potencien amb la pràctica de jocs en grup com la participació, 

cooperació, sacrifici, solidaritat, sentit de grup, progrés i superació que, a més a més d'ajudar al 

grup, faciliten el desenvolupament individual de cada membre de l'equip. Els esports d'equip 

acostumen a utilitzar estris per aconseguir el seu objectiu. 

El joc de regles implica interrelacionar-se a nivell social e interindividuals i suposa una 

organització col·lectiva de les activitats lúdiques. A partir del joc en equip, els i les joves aprenen 

a ser ells mateixos, a ser un individus, i a veure que també existeixen els demés i a respectar les 

seves personalitats. 

Des de El Bulevard s’han proposat un ventall de campionats, de Play Station, futbolí, ping pong, 

Clash Royale i jocs de taula.  
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2.2.4 Els Bucs d’assaig 

Els bucs d'assaig del Casal de Joves El Bulevard estan distribuïts en sis bucs. D'aquests sis bucs, un 

és l’aula de formació musical, equipat amb: bateria, dos amplificadors de guitarra, un 

amplificador de baix i un equip de veus i els altres cinc sense equipar destinats a grups musicals. 

Per poder accedir a un buc cal complimentar la sol·licitud amb les dades del grup i els seus 

components, i amb el compromís de respectar la normativa, aquesta sol·licitud ha de ser 

aprovada per l'equip de coordinació del Bulevard i el Departament de Joventut. La seva validesa 

és anual. 

Tables de preus: 
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Els bucs s’han dinamitzat amb tallers musicals individuals o en parelles, per especialitzar-se en un 

instrument en concret, oferint tallers de cant individual i oferint la possibilitat de fer un concert 

a l’any als grups que assagen al casal. 

 

2.2.5 Projecte d’Oci Nocturn Alternatiu “NO T’ADORMIS” 

Aquest any es va llançar aquest projecte amb diferents tipus d’activitats destinades a oferir als i 

les joves del municipi, un model d’oci alternatiu utilitzant diferents espais i equipaments 

municipals.  

Aquestes activitats es creen doncs, per complimentar l’oferta d’oci nocturn actual, oferint 

alternatives que fomentin estils de vida i pautes de consum saludables, allunyades de conductes 

de risc, com poden ser esports, cultura i lleure.  
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Algunes de les activitats encabides al “No T’adormis” 

ja s’estaven realitzant anys anteriors, com la Festa 

dels 18, i d’altres son noves propostes com el 

BuleLàser Tag o el torneig de pàdel, que aniran 

canviant any rere any segons la demanda i les 

valoracions del jovent.  

La calendarització ha estat majoritàriament al mes 

de juliol ja que es considera que amb l’arribada del 

bon temps i la finalització del curs acadèmic, els i les 

joves és quan aprofiten per sortir més en horari 

nocturn, així doncs, s com tenim previst continuar 

amb el projecte els anys posteriors donada la bona 

acollida d’aquest. 
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2.2.6 El cicle festiu i altres activitats 

A part dels tallers i les activitats que es realitzen diàriament a El Bulevard, el Casal de Joves també 

compta amb una oferta entretinguda i interessant de tallers monogràfics, festes i activitats 

alternatives que potencien la difusió de diversos àmbits. Aquest espai ofereix un ampli repertori 

de sessions diverses com,  festivitats temàtiques, concerts i activitats variades que no només 

esdevé una oportunitat per tots aquells músics i artistes que disposen d’un espai on poder 

mostrar les seves habilitats, sinó que també assoleix una necessitat de la societat que es troba 

relacionada amb la implicació i sensibilització en diferents aspectes i sobre diverses temàtiques 

de la població jove a nivell global. 

A continuació es  mostren activitats alternatives que s’han ofert a les i als joves del municipi des 

del Casal de Joves durant l’any 2022. Arrel de la pandèmia de la Covid-19 l’afluència de joves tant 

als tallers trimestrals com als puntuals o monogràfics s’ha vist afectada. Per aquesta situació, la 

participació als tallers ha estat més baixa que anys anteriors, fent això, haver-hi de suspendre 

molts tallers de la programació.  
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2.2.7 Pla Local de Joventut 

Des del departament de joventut es treballa per dur a terme les polítiques municipals juvenils 

amb l’objectiu de 

desenvolupar 

accions en l’àmbit de 

la promoció juvenil, 

la cultura, la 

participació i 

dinamització activa 

per realitzar 

actuacions que 

tendeixin al 

desenvolupaments 

dels i les joves, tant 

en les condicions de 

vida (treball, 

habitatge i formació), com en la qualitat de vida (oci, cultura, participació, esports, educació i 

salut).  

Cada quatre anys es renova aquest Pla Local de Joventut i aquest 2022 hem participat activament 

per elaborar el proper (2023-2026), amb la col·laboració de jovent del municipi, fent reunions a 

El Bulevard distingides per edats (de 12 a 17 i de 18 a 35) i  per temàtica (valoracions i noves 

propostes).  

Per tal d’arribar a més part dels i les joves del municipi, també es va crear un qüestionari online 

on podien aportar la seva opinió. 

Una vegada fetes les valoracions i propostes, derivats de la diagnosi s’han establert quatre 

objectius estratègics:  

✓ Eix estratègic 1.- Emancipació: Promoció de l’emancipació juvenil. Totes les persones joves han 

de poder realitzar el seu projecte vital, una trajectòria educativa i laboral completa i tenir garantit 

l’accés a una vida independent. 
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✓ Eix estratègic 2.- Referencialitat: Creació de vincle amb el jovent, fent que la política municipal 

de joventut esdevingui la referència del col·lectiu. 

✓ Eix estratègic 3.- Transformació social: Protagonistes de la transformació social. Els adolescents 

i els joves de Sant Joan Despí han de ser actors de la ciutat, amb plena llibertat per fer sentir la 

seva veu i per participar. 

✓ Eix estratègic 4.- Comunicació: Definir una estratègia clara i adaptada a la realitat del col·lectiu 

jove per millorar els canals de transmissió de la comunicació. 

Dins l’eix estratègic 2, referencialitat, hi ha un objectiu específic referent a El Bulevard:  

 Millorar el vincle entre el col·lectiu jove i l’equipament juvenil del Bulevard. 
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2.3 Organització i metodologia 

2.3.1  Reunions: 

 Departament de joventut 

L’equip de El Bulevard es coordina amb el tècnic de joventut per diversos mitjans com 

ara, correu electrònic intern, telèfon i reunions setmanals que s’estableixen 

informalment al Casal. Els temes a tractar en aquestes reunions són: 

- Informar del funcionament del servei (Bucs, grups de joves, concerts, activitats, 

desperfectes de les instal·lacions, pressupostos, tasques pendents de realitzar entre 

d’altres.) 

- Intercanvi de materials. 

- Propostes d’inscripció a cursos de formació o jornades. 

- Reunions programacions trimestrals 

- Noves propostes d’activitats. 

- Enllaç amb altres departaments en cas de necessitat.  

 

 Altres departaments 

La responsable de El Bulevard es coordina amb altres tècnics o tècniques del 

departament de l’Ajuntament puntualment per diversos mitjans com ara, correu 

electrònic intern, telèfon i reunions informals per la realització i organització d’activitats. 

Els departaments amb qui es gestionen aquestes activitats solen ser: igualtat, medi 

ambient, serveis socials i immigració. 

 

 Oficina Jove 

El coordinador conjuntament amb l’animadora sociocultural es coordinen amb la 

informadora de l’Oficina Jove a diari per tal de mantenir un bon funcionament. Les 

tasques realitzades en conjunt són: 

- Difusió d’activitats: l’animadora elabora un cartell de difusió de les activitats, 

concerts, campionats, que entrega a la informadora per tal que faci fotocòpies, faci 

difusió a la Oficina Jove i reparteixi entre els corresponsals per penjar-los a les 

cartelleres dels instituts. La difusió també es fa per xarxes socials, comparteixen els 

posts i publicacions de les activitats tant El Bulevard de la Oficina Jove i al revés.  
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- Coordinació amb la informadora per fer les inscripcions dels tallers, així com de la 

seva difusió per mitjà de la web de joventut i de la del Consell Comarcal. 

 Empresa externa 

La relació amb l’empresa externa s’estableix un cop al mes, amb la directora de projectes, 

en aquesta trobada principalment es parla de temes o incidències. Actualment tant les 

factures de talleristes com les nòmines i el control d’hores es fa via correu electrònic. 

Durant el mes la directora de projectes de l’empresa està en contacte amb les 

treballadores per WhatsApp o per correu electrònic. 

 Talleristes 

El coordinador o coordinadora manté una reunió trimestral amb els talleristes per valorar 

els tres mesos posteriors i formalitzar una proposta d’un nou taller. També, mensualment 

es reuneixen per valorar com ha anat el mes. Les factures les fan arribar per correu 

electrònic. Per qualsevol dubte o informació, els i les talleristes contacten amb la 

coordinadora via WhatsApp o correu electrònic.  

 Bucs 

L’equip de El Bulevard procura mantenir una reunió trimestral amb els usuaris i usuàries 

dels bucs per informar sobre el calendari de concerts trimestral. També es manté una 

comunicació diària, en cas de ser necessària, per parlar de peticions, suggeriments i 

consultes diverses.  

 

 Entitats 

Després de la pandèmia les activitats de les entitats a El Bulevard han disminuït, encara que, 

al febrer van retornar els concerts i la cessió de la sala per activitats de les entitats. Es fan 

reunions puntualment amb les entitats en cas de que vulguin organitzar alguna activitat 

(concerts, tallers, xerrades...) En aquestes reunions s’informa de tota l’organització de 

l’activitat que es planteja. Posteriorment es valora l’activitat i es fan propostes de millora.  

 

 Usuaris i usuàries dels tallers 

Els participants als tallers monogràfics són joves de entre 12 i 17 o de 12 a 35 anys que 

estiguin interessats en l’activitat. Els joves s’inscriuen a la web i fan el pagament, en el 

cas que sigui necessari, el mateix dia del taller. Un cop el taller ha finalitzat els joves i les 

joves omplen un full de valoració. D’aquest manera es rep el feedback de les activitats 
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realitzades i recollim propostes. També, en observacions es recullen les possibles 

demandes i peticions de millora dels materials i recursos.  

 

 Usuaris i usuàries del rocòdrom 

El rocòdrom s’utilitza cada tarda, a demanda, de tres en tres persones i amb el calçat 

adequat. Els i les joves practiquen escalada sota la supervisió d’alguna persona de l’equip.  

 

 Usuaris i usuàries d’altres espais 

Mensualment, s’intenta parlar amb les persones que ocupen diàriament o setmanalment 

els espais per estudiar, fer deures o simplement passar l’estona amb amics. Amb aquests 

joves es parla sobre les seves inquietuds o interessos, també, s’escolten les seves 

propostes de millora o idees per fer activitats. Anualment, se’ls lliura un full de valoració 

de l’espai i del equip on poden expressar de manera anònima les seves opinions.   

 

               2.3.2  Difusió de les activitats 

L’èxit d’una activitat no només depèn de la seva qualitat si no de la difusió i la manera en que 

aquesta informació arribi a on ha d’arribar, al jovent de Sant Joan Despí. L’objectiu principal de 

la difusió de les activitats és arribar al màxim de persones possibles, tant de barri de Les Planes 

com als barris del Centre. Hem detectat durant aquest any post-pandèmia que la informació no 

arriba als barris o, pot ser que, si arriba, no cridi l’atenció dels i les joves.  

Apropant les nostres idees al públic aconseguirem, el nostre propòsit principal, què els i les joves 

participin i gaudeixin de les activitats i els tallers proposats, tot apropant-los al casal i que formin 

part de El Bulevard. També, no podem obviar les i idees i necessitats del jovent per tal de millorar 

el servei i fer què aquest s’adapti aquests joves.  

Aquesta forma de treballar fa que millori la comunicació entre els i les professionals del casal i els 

i les joves que acudeixen aquí per passar una estona productiva, activa i positiva, ja que és un 

espai per ells i creiem convenient que formin part de les propostes, les iniciatives i valoracions 

dels tallers.  

Estem treballant per que la programació trimestral sigui més atractiva i per això hem contractat 

a una persona externa dissenyadora gràfica. 
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Des de El Bulevard, s’ha intentat potenciar la difusió de les activitats i esdeveniments mitjançant 

els següents canals: 

 Pàgina web 

És la plataforma de reserva de places pels tallers i activitats de l’equipament, per aquest motiu, 

inevitablement és l’espai per excel·lència de difusió de la programació trimestral. D’aquesta 

manera, sense la necessitat que t’arribi per correu postal, físicament la programació a casa, 

mitjançant l’ordinador o els dispositius mòbils es pot consultar, i tenir disponibilitat quan es 

necessita. La pàgina web l’actualitza l’equip del Bulevard. La web compta amb diferents apartats 

com són notícies, agenda, destacats, la web dona un ventall d’opcions com estar al dia de 

l’agenda, conèixer els serveis adreçats als joves i poder fer demandes d’informació a través de 

l’apartat Contactar... 

 

 Xarxes Socials 

S’han convertit en un dels principals amplificadors de les activitats de qualsevol organització, tant 

a l’hora de la difusió explícita, anunciant les diferents activitats de la programació, com aquella 

que es fa de manera indirecta amb els resultats dels tallers o mostrant el com es realitza. La 

capacitat de les xarxes socials per a fer créixer un missatge és enorme, només cal utilitzar les vies 

adequades i en la mesura correcta. En aquest sentit, el Bulevard compta amb les diferents xarxes 

per fer arribar a la població, a altres entitats, als joves, etc., les activitats i esdeveniments més 

importants de l’any. D’una altra banda el que aconseguim amb la utilització de les xarxes socials 

és que es produeixi un feedback entre els professionals i els i les joves perquè a través de les 

xarxes es fan comentaris en les publicacions de les activitats i/o tallers que es realitzen. Això fa 

que es vegi reflectit el nivell de satisfacció i les opinions dels joves en vers les activitats. En aquesta 

mateixa línia de difusió, s’han introduït els sortejos en 

esdeveniments on l’accés es requereix l’adquisició d’una 

entrada com per exemple: concerts, monòlegs, obres de 

teatres... Utilitzem les xarxes socials per potenciar 

l’activitat que es vol fer difusió a la vegada que animem que 

participin en les nostres xarxes socials principals com són Instagram i TikTok (recentment obert). 
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Aquest any hem deixat d’utilitzar Facebook per motius aliens a les nostres competències. La 

pàgina va deixar de ser funcional i ens la van tancar.  

 

Instagram: Fins ara era la xarxa preferida pels i les joves, però amb l’arribada de TikTok ha sofert 

una desbancada bastant important. En tot cas, seguim utilitzant aquesta plataforma per fer 

difusió, donar informació, tenir feedback amb els seguidors que tenen algun dubte, fer sortejos i 

donar visibilitat a les activitats del municipi. Aquesta aplicació, no obstant, es molt efectiva per 

fomentar la participació, amés d’augmentar els coneixement de l’equipament. Les possibilitats 

per a difondre i/o compartir informacions i missatges és molt amplia. Per exemple, es pot 

informar dels diferents actes de l’any periòdicament, publicar el que esta passant en el moment, 

a més de realitzar retransmissions en directe. Comptem amb 1.445 seguidors i seguidores. 

       2.4 Els recursos   

o Humans 

o Tècnics 

o Infraestructura 

o Equipaments i materials 

Humans: 

Coordinador o coordinadora 

Un Coordinador de projectes, programes i equipaments amb dedicació de 37,5 hores setmanals, 

és responsable del programa de dinamització juvenil i de l’equipament, amb la responsabilitat 

d’impulsar el seu funcionament quotidià i coordinar els programes i les accions dinamitzadores 

juvenils. També es fa càrrec de la supervisió del personal estable i puntual que prestin servei a 

l’espai. 

Animadora o animador sociocultural 

Una animadora o animador sociocultural amb dedicació de 37,5 hores setmanals, és responsable 

del programa de dinamització juvenil i de l’equipament, amb la responsabilitat d’impulsar el seu 

funcionament quotidià i coordinar els programes i les accions dinamitzadores juvenil. És la figura 

que treballa més estretament amb l’Oficina jove compartint el projecte PIDCES, amb el grup de 

corresponsals dels instituts. 
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Servei de neteja 

Una persona encarregada del servei de neteja amb dedicació de 20 hores setmanals, encarregat 

de mantenir l’espai net. 

Manteniment equipament 

Es fa càrrec la Brigada de l’Ajuntament, són els responsables del manteniment del equipament. 

Tècnic de so 

És l’encarregat de la sonorització de qualsevol activitat que comporti la utilització de l’equip de 

so o de llums. 

Tècnic de llums 

És l’encarregat de la il·luminació de qualsevol activitat que comporti la utilització de l’equip de 

llums. 

Distribució cartells muts 

Puntualment, és la persona encarregada de la distribució dels cartells muts per el municipi. 

 

o Infraestructures i equipament material 
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- Espai central (207,31m2):  

2 neveres i un congelador pel servei de bar, cortines per delimitar l’espai, cadires, un sofà, dos 

tauletes petites, 3 pufs,  dos miralls grans, lavabos, escenari de 4 x 6 metres, equip de so de 4000 

w, equip de llum de 12.1 w, equipament audiovisual amb pantalla elèctrica de 100”, projector 

LCD , equip de CD doble, tres extintors, dos boques d’incendi, dos polsadors d’alarma.  

 Les sales multidisciplinàries 

 

- Sala La Peixera (34,69 m2) 

 

Cadires, taula, armaris, equipament audiovisual, amb pantalla elèctrica de 100”, projector LCD i 

sintonitzador de TDT, equip de so i equipament cuina. 

 

- Sala Box (14 m2) 

 

Taules, cadires, dos ordinadors, armari, rellotge i prestatgeria.   

 

- Sala Set Up (29,33 m2) 

 

Armari, un rellotge, taules i cadires. 

 

- Aula 3.0 (23,43 m2) 

 

7 ordinadors complets (pantalla, torre, teclat, ratolí), taules i cadires, punt xarxa, un extintor. 

 

- Espai d'exposicions (22 metres de llarg de paret) 

 

Línia de focus amb 15 focus i 22 metres de rail per penjar les exposicions. 

 

- Jovespí 

Mobiliari, llibres, jocs malabars i jocs de taula. 

 

- Despatx de gestió “La Central” (26,74 m2) 

 

Un armari gran, tres armaris baixos, dues taules i una taula rodona, quatre cadires normals i dues 

d’oficina, dos pc’s, una impressora multifunció, aparell wifi, base Internet, cantadors de llums, un 

extintor, fotocopiadora. 

 

- Rocòdrom(22 m2) 

 

17 m2 de parets en dos àmbits, vertical i desplom, amb presses i multi presses, sis matalassos, 

extintor, peus de gat, revistes rocòdrom, armari, comandament alarma. 
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- Magatzem (30 m2) 

 

   Extintors, decoració i material d’ambientacions,  carros, màquines aire condicionat. 

 

- Magatzem de so (6 m2) 

Taula de so, calbejat concerts, monitors, endolls, escales, micròfons i peus, en definitiva 

emmagatzematge de material de so i llum. 

- Vestuari (12 m2) 

Escalfador elèctric d’aigua, WC, dutxa, taula i cadires. 

- Bucs d’assaig 

Extintors, dos sofàs, wc, control alarma, aire acondicionat en tots els bucs, suros i armaris en tots 

els bucs. 

Aula musical: Pissarra pentagrama, armari, bateria, amplificador de baix, amplificador de guitarra, 

cablejat, micròfon. 

 Buc 2 

 Buc 3 

 Buc 4 

 Buc 5 

 Buc 6 

 

- Magatzem neteja 

 

Prestatgeries, carret i materials de neteja. 

 

 

        2.5 Avaluació quantitativa i qualitativa 

A continuació, observarem diverses gràfiques dels indicatius que donen l’oportunitat de  valorar 

el nostre treball durant l’any 2022. Aquestes estadístiques es mostren primer per taller dividits 

per trimestres des del mes Gener – Abril, Abril – Juliol i Setembre – Desembre, anual de tallers 

(sexe, franja d’edat, barri...) concerts i activitats, campionats i per últim oci nocturn.  

 

2.5.1 Quantitativa: 
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2.5.2 Qualitativa:  

Tallers 

Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i les usuàries dels tallers del Casal de Joves 

El Bulevard, és va realitzar una enquesta (inclosa als annexos) en la que es recollien un seguit de 

set ítems referents al funcionament, l’organització, l’ambient, els serveis, l’atenció i el 

compliment de les expectatives dels i les joves, i es va convidar a aquests usuaris i usuàries a 

que la omplissin, puntuant cada ítem de molt bo a dolent. . 

 A continuació, i després d’haver realitzat el buidatge de dites enquestes, procedim a mostrar 

els resultats obtinguts segons cadascun dels ítems, amb la consegüent valoració dels resultats, i 

deixant constància del grau de satisfacció específic dels i les joves en tots i cadascun dels punts 

avaluats. En l’enquesta han participat 114 usuaris i usaries dels tallers. 

 

 Com t’has assabentat d’aquest taller? 

 

En els resultats veiem que la font principal d’informació en quant els tallers ha sigut el butlletí 

municipal, seguit dels amics, la publicitat, les xarxes socials i la web despijove.  

Ens sorprèn que les xarxes socials tinguin tant poc percentatge ja que els i les joves utilitzen molt aquest 

tipus d’aplicacions durant els darrers anys per rebre informació sobre el seu voltant.  

La web despijove seria l’última opció escollida, tot i que és l’eina per on rebem la gran part de les 

inscripcions als nostres tallers, així doncs, és utilitzada majoritàriament com a recurs de formalització 

d’inscripcions i no com a font d’informació. 
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 El nivell que he assolit ha estat... 

 

 

Valorem molt positivament el fet de que la majoria dels i les joves que han realitzat l’enquesta, marquin 

que el nivell assolit al finalitzar el taller sigui molt bo, així doncs, han sortit de la sessió realitzada amb 

els coneixements adquirits i les expectatives personals complertes.  

 

 El nivell i professionalitat del tallerista ha estat... 

 

 

Aquest ítem de les enquestes realitzades valora molt positivament el nivell i professionalitat dels i les 

talleristes amb un 80% de molt bo, seguit d’un 12% de bo. És un punt molt important per a que els 

nostres professionals es sentin orgullosos per la feina elaborada i sàpiguen que els seus tallers han 

agradat als i les joves participants.  
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 La qualitat del material i equipaments utilitzat... 

 

 

Més del 90% dels i les enquestades, ha valorat com a molt bo i bo, el material i equipament utilitzat als 

tallers.  

 

 L’equip de gestió i atenció rebuda ha estat... 

 

 

Aquest ítem creiem que és part fonamental de tot el procés a valorar, ja que si no senten una bona 

atenció i gestió de les demandes podria influenciar negativament al procés de participació i valoració de 

la resta d’ítems.  

Així doncs, ens sentim realitzats per la nostre part i intentarem sempre donar els millor per part de 

l’equip per a que any rere any es mantinguin els resultats positius.   
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 L’horari i dies en que s’ha realitzat m’ha semblat... 

 

El resultat de la valoració d’aquest ítem és majoritàriament molt bo però si que creiem que deu haver-

hi part dels i les joves del municipi que potser no van poder assistir al taller que voldrien per l’horari i 

dia en el que estava proposat fer-se.  

 

 El preu del taller m’ha semblat... 

 

 

Per finalitzar, la valoració de la categoria del preu també ha estat majoritàriament ben valorada així que 

podem extreure que el preu no és un impediment alhora de participar d’un taller. Cal dir també que 

com a l’apartat anterior, aquesta enquesta només l’han valorat els i les participants als tallers però 

potser hi ha joves que no han pogut assistir puntualment a algun dels nostres tallers per aquest motiu 

tot i que siguin preus molt ajustats.   
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Bucs d’assaig 

Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i les usuàries del bucs d’assaig del Casal de 

Joves El Bulevard, es va realitzar una enquesta (inclosa als annexos) en la que es recollien un 

seguit de cinc ítems referents al funcionament, l’organització, l’ambient, els serveis, l’atenció i 

el compliment de les expectatives, i es va convidar a aquests usuaris i usuàries a que la 

omplissin, puntuant cada ítem de molt bo a dolent. A continuació, procedim a mostrar els 

resultats obtinguts segons cadascun dels ítems, amb la valoració dels resultats, i deixant 

constància del grau de satisfacció específic dels i les usuàries en tots i cadascun dels punts 

avaluats. 

 L’horari dels bucs m’ha semblat... 

 

La valoració dels horaris és molt positiva des de que es van ampliar, ja que els usuaris i usuàries tenen 

més disponibilitat d’accés. A part, en horari nocturn, els dies que tenen bolo, poden demanar 

l’ampliació del horari a la seva targeta de manera puntual, per poder-hi accedir a agafar o deixar els 

seus instruments. 

 

 La neteja del buc m’ha semblat... 
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Pel que fa a la neteja, els usuaris i usuàries dels bucs, en general estan molt satisfets. El problema amb 

el que ens hi trobem, és que al hi haver-hi molt material i instruments de les bandes, sovint és 

complicat poder realitzar una bona neteja de l’espai.  

 

 La qualitat del material i equipament ha estat... 

 

La valoració de la qualitat del material i del equipament ha estat valorada positivament, tot i que encara 

existeix un interès comú en la insonorització dels locals per tal de millorar la qualitat del so i evitar 

molèsties amb el soroll. 

 

 L’equip de gestió i atenció rebuda ha estat... 

 

Aquesta valoració es manté molt positiva any rere any, i ens demostra que els usuaris i usuàries dels 

bucs estan molt satisfets i satisfetes amb tot el procés de gestió durant la seva estància, i l’atenció 

rebuda dia rere dia per part dels professionals del casal,  així que creiem que és un punt molt important 

per a que es sentin a gust.  
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 El preu del buc m’ha semblat... 

 

Com reflexa aquesta gràfica, els usuaris i usuàries dels bucs valoren molt positivament el preu i el 

consideren molt adequat. Això també es reflexa per l’alta demanda que tenim per fer ús dels locals, ja 

que és un dels preus més competitius de la zona i sempre tenim grups a la llista d’espera per poder-hi 

accedir.   
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2.5.3 Anàlisi DAFO per objectius generals i específics 

Objectius generals: 

Ser un espai multidisciplinari per als joves. Un espai on convisqui la creació, 

l'experimentació, la pràctica social, la participació, la interrelació, la tolerància. 

Objectius específics: 

 

● Tallers 
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● Sales Polivalents 

Disposar d’un servei de sales polivalents. Aquestes estaran destinades a entitats, 

associacions o grups de joves per fer reunions, activitats puntuals, aules d’estudi. 

 

 

● Bucs d’assaig musical 

Garantir als i les joves músics de Sant Joan Despí un espai on desenvolupar les seves 

propostes musicals i creatives.
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● Espai exposicions 

Garantir al i la jove creatiu un espai per desenvolupar la seva exposició i donar-se a 

conèixer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Oferir una programació trimestral atractiva, actual i adaptada a la realitat juvenil pel 

que fa al seu horari de temps de lleure com a les seves preferències i a més, amb 

continguts pedagògics.
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3. Conclusions i reptes de futur 

Aquest any una vegada més, tots els esforços i els reptes que ens proposem a El Bulevard 

son per millorar els resultats, potenciant els interessos i les necessitats dels i les joves per tal 

de crear un espai segur d’oci que el sentin com a seu. 

La participació dels i les joves és el nostre principal objectiu, i és per això que treballem dia 

rere dia per tal d’aconseguir-ho. Un dels passos més importants és poder crear un vincle amb 

ells i elles, perquè creiem que és primordial que sentin que tenen a dues persones referents 

al casal amb les que sentir-se a gust i amb confiança per poder expressar les seves inquietuds. 

Arrel de la pandèmia de la Covid 19, l’afluència de joves a El Bulevard s’ha vist afectada els 

darrers anys, però poc a poc i amb molta motivació, estem intentant que torni a ser el punt 

de referència del municipi. Puntualitzar també, que després la pandèmia, hi ha hagut un 

increment de la demanda a l’assessoria de salut i és per això que hem ampliat l’horari creant 

la xarxa de suport psicològic jove, on també es situa els dilluns a El Bulevard.   

Seguint per aquesta línia, també s’ha vist afectada la participació voluntària en les activitats 

més populars que organitza el casal com el Holly o el Halloween, i estem treballant 

conjuntament amb l’Oficina Jove per crear un projecte de voluntariat. També es va dissoldre 

l’antic grup de joves LGTBI i estem en procés de crear un altre, ja que sempre em comptat 

amb aquest grup per fer el Cargola’t i altres tallers o activitats i creiem interessant que els i 

les joves d’aquest col·lectiu tinguin un espai on reunir-se i compartir. 

En quant l’espai, estem fent petites accions per tal de millorar-ho. Canviant i renovant 

mobiliari, amb el mural participatiu, etc. Més enllà, volem plantejar un canvi al espai de 

trobada ja que actualment està bastant masculinitzat, i el material que hi ha majoritàriament 

és utilitzat pel nois (tenis taula, futbolí, videoconsola).  

Dit això, estem molt orgulloses per la feina feta, com per exemple haver engegat el projecte 

d’oci nocturn alternatiu “No t’adormis” i així doncs, tenir l’oportunitat de seguir creant 

activitats en aquesta franja horària nocturna. L’equip de El Bulevard continuarem treballant 

per tal de que els i les joves del municipi gaudeixin d’un oci variat, segur i participatiu en un 

espai de respecte i confiança. 
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4. Annexos 

Programació trimestral  
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Cartells  
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Difusió tallers xarxes socials  
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Fotos tallers i activitats 
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Inscripcions 
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Sol·licituds   
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Valoracions 
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Contracte bucs musicals 
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