MEMÒRIA d'ACTIVITATS 2019
Casal de Joves de Prosperitat

Activitats setmanals
● Taller de dibuix (Dijous de 19.00 a 20.30h)
El taller de dibuix és un taller originat i impartit per un membre del Casal de Joves de
Prosperitat que té l’objectiu de desenvolupar les habilitats artístiques de l’alumnat a través
del dibuix.
● Taller de guitarra (Dimecres de 18.00 a 22.00h)
El taller de guitarra és un dels tallers més clàssics i antics del Casal de Joves de Prosperitat.
Es tracta de sessions individuals d’una hora entre alumne i professor, això fa que el taller
sigui adaptable tant per a una persona que s’està iniciant, com per a una persona que vol
perfeccionar la seva tècnica.
● Taller de batería(Dijous de 18:00 a 22.00h)
Molt similar al taller de guitarra. Aquest serveix per a que els i les alumnes puguin aprendre i
desenvolupar els seus coneixements musicals amb aquest instrument. També es realitza de
forma individual, en sessions d’una hora.
● Taller de cant (Dimecres de 17.30 a 19.00h)
El taller de cant és grupal i consta de dues parts. En la primera part es treballa la respiració
per tal de tenir una bona disposició corporal a l’hora de cantar. En la segona part es
desenvolupen dinàmiques d’improvisació de cant i tècniques d’afinació.
● Taller de cajón(Dimarts de 19.30 a 21.30h)
El taller de cajón és un taller enfocat a sessions amb dos alumnes.
Aquest té l’objectiu de proporcionar coneixements d’aquest instrument musical combinant
aspectes tècnics i pràctics.
● Taller de pilates(Dilluns de 19.00 a 20.30h).
El taller de Pilates es fa tots els dilluns a la tarda. És una tècnica gimnàstica que mitjançant
exercicis suaus tonifica i estira el cos, de manera que permet posar en forma a l'alumne i
millorar la seva postura corporal.

● Taller de dansa Bollywood(Dimecres de 19.00 a 20.30h)
Taller de dansa per a tots/es aquells/es que estiguin interessades en aprendre dansa típica
de l'Índia. Ja es porta fent un parell d'anys i té bastant d'èxit, el grup realitza diferents
actuacions al casal per tal d'ensenyar els progressos i els nous balls apresos.
● Taller de salsa (Dimarts i dimecres de 19.00 a 20.30h)
La salsa és un ball afrocaribeny que neix de l'encontre de distintes modalitats de música
ballable pròpies de l'Amèrica Llatina amb el jazz. En aquest taller grupal, les participants
aprenen a ballar per parelles i grupalment, és una disciplina artística amb molta bona
acollida.
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●

Taller de Ioga (Dimarts de 19h a 20h)
És una disciplina física i mental que es va originar a la India i es relaciona amb
prèctiques de meditació. Al taller el alumnat realitza un tipus de ioga per tal de desenvolupar
el seu benestar físic i mental.
● Taller de ball flamenc (Dijous de 19h a 20h)
És un taller d’expressió corporal que s’enfoca en que els i les alumnes s’empoderin del seu
cos a través del ball flamenc. El pal que es realitza actualment són les Alegrías.
● Taller intensiu de graffiti amb Franja(12-16 anys)
Durant el mes de juliol es va realitzar un taller intensiu amb Joves de Franja. Va consistir en
quatre sessions de 17:30h a 19:00h. S’ha realitzat un mural a la part posterior del casal,
renovant el que van realitzar fa tres anys en aquest mateix taller. Aquest any hi ha hagut
tanta participació que s'han hagut de fer dos grups, un ha fet el taller al casal i l'altre amb el
pla comunitari de Trinitat Nova.
●

Concerts, exposicions, cinema, xerrades i activitats a l'espai de relació de “La
Cuarta”
Durant tot els mesos es realitzen programacions de dimarts a divendres, aquestes
consisteixen en campionats, tallers, xerrades, cinema, concerts, espectacles de teatre...
A més dins de la seva programació hi ha tallers de creació del material que necessitem per
desenvolupar diferents actes com poden ser Nit d’ ànimes o carnaval.

● Allotjament de col.lectius al Casal de Joves
Solo Para Cortos, Comissió Bizarock, Alma Techarí, Manada perifèrika, reunions de la
Federació de Casals de Joves de Catalunya, Coordinadora Cultural, APC Prosperitat
Educadors de Medi Obert, AEIG La Prosperitat, Cau de la Trini i tècnics i tècniques de
l’espectacle, Plataforma de gestió cívica.
● Buc d'assaig( Dissabte de 10-14h i de 16h a 22h, i dilluns de 18h a 22h)
El Buc d’assaig és un projecte formatiu per a joves músics, desenvolupa la seva activitat els
caps de setmana ja que durant la setmana es realitzen tallers de formació musical.
Hi ha unx animadorx del Casal que coordina i dinamitza aquest espai, així com proporcionar
assessorament musical, tècnic, procurant idees i orientant els grups.
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ACTIVITATS PRÒPIES
● Sortida anual del CJP ( Assemblea General Ordinària -18,19, 20 de Gener.)
Anualment, el nombre d’usuàries i participants de l’Associació Juvenil Sociocultural de
Prosperitat varien. Això comporta que les usuàries noves no coneguin completament la
totalitat dels projectes i activitats que gestiona el Casal de Joves de Prosperitat. Donat la
incompatibilitat d’horaris i les ocupacions personals de cada membre del Casal, existeix una
manca de temps i profunditat i a l’hora de tractar els temes per desenvolupar tots els
projectes i aspectes del Casal.
Per aquesta raó, l’Assemblea General Ordinària, que es realitza a una casa de colònies un
cap de setmana a l’any, amb les joves del Casal, té com objectiu abordar tots els projectes,
metodologies, resolució de conflictes, gestió d’espais, gestió de col·lectius que hi vinculen al
Casal, com així també crear més cohesió grupal, treball relacional i fomentar el bon equip de
treball.
En aquesta sortida vam treballar, mitjançant diverses dinàmiques, la calendarització de les
accions que es duran a terme durant el curs, les necessitats i inquietuds que trobem al Casal
de Joves de Prosperitat i com desenvolupar-les. A més vam tractar diversos aspectes
importants en el funcionament, la gestió de l'equipament, la situació dels diversos col·lectius
i vam definir una metodologia per la gestora.
● ProspeHell (6 de abril de 2019)
És un festival de heavy metal que va sorgir per iniciativa d’una de les bandes del Casal de
Joves (Street Lethal). Aquest any hem cedit l’espai del punt de trobada a l’associació
Metalcova. Va tenir lloc el dissabte 6 d'abril amb els grups Crimson Colt, Rattlesnake,
Apotropaico i Crimson Storm. El nombre d’assistents va ser nombrós, creant un espai de
relació entre els i les seguidores d’aquest gènere de música.
● Fira d’abril (10,11,12 d’abril)
La fira d’abril d’aquest any ha tingut lloc els dies 10,11,12 d’abril.
El dimecres 10 es va realitzar un taller de palmes i cajón amb Salvador Sanchez, taller obert
per qualsevol persona que volgués participar. Tot seguit vam tenir un taller de ball flamenc
amb Eli Albarrán.
El dijous 11 van actuar el trio Maria Lablanco i el duo De la Carmela.
El divendres 12 vam programar un quadre flamenc amb Lidia Mora i Vanesa Cortés com a
cantants, Noemí Osorio i Vicente Casas com a bailaors i Edgar L. Platón com a guitarrista .
Tot seguit va tocar el grup de rumba Tupica i les DJ’s del Casal de Joves de Prosperitat
Flamenkawers.
Un cop més les joves del Casal de Joves ens hem distribuit en diverses comissions per tal
d’oferir la gastronomia tradicional de la fira d’abril andalusa i una programació d’activitats
d’oci relacionada amb el flamenc i la rumba. Aquesta activitat es coordina amb el col·lectiu
Fira d'Abril Prospera, que realitza les seves activitats el cap de setmana a la plaça Ángel
Pestaña.
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● Tu Banda Me Suena (21 de juny del 2019)
Esdeveniment musical conjunt organitzat pel Casal de Joves de Prosperitat, Kasal de Joves
de Roquetes i Casal de Barri de Prosperitat, aquest any a la plaça Ángel Pestaña (però amb
la voluntat que sigui rotatiu.)
Consisteix en un concurs de grups tributs de nivell amateur. Els i les participants formaven
un grup en poc temps i creaven una imitació musical, de vestuari i posada en escena del
grup musical al que feien tribut.
Aquest any es va fer tribut als següents grups:
The Clash, Nirvana, Amy Winehouse (Mi cuerpo al Soul), Camela, Jimi Hendrix Prospe
Experience Tribute, Flaming Criminals (Ben Harper).
Els guanyadors van ser “Camela” i “Amy Winehouse”, que van obtenir diners per gastar en
material musical.
La nit va acabar amb un concert tribut a AC/DC del grup professional “Coverstruck”.
● Prospestiu 2019 ( divendres 5, 12 i 19 de juliol)
El Prospestiu és una cicle d’actes i esdeveniments que es realitzen a l’ aire lliure de manera
oberta a la comunitat de veïns i veïnes del barri. Les activitats van ser les següents:
· Divendres 5: Jornada Hip Hop amb break dance, graffiti, batallas i concerts. Es va fer a la
Plaça Verda de la Prosperitat.
· Divendres 12: BINGO amb Fradam i monòleg de Stand Up amb Eva Cabezas. Es va fer al
Casal de Joves de Prosperitat.
· Divendres 19: Talleres oberts i gratuïts per tothom, taller de circ, de swing i de salsa. Es va
fer també a la Plaça Verda de la Prosperitat.

● Inauguració del curs 2019-2020 ( 14 de setembre del 2019)
Com cada any es realitza la inauguració per tal de presentar el començament d’una nova
temporada. Aquesta vegada es va realitzar el dissabte día 15 de setembre.
Aquest any es va decidir programar totes les activitats al camp de la petanca, a l’exterior del
Casal, a partir de les 18h de la tarda.
Un bingo dinamitzat i presentat per Fradam.
Tot seguit, a les 19.00h, el grup de dansa de Bollywood del Casal va interpretar una mostra
del seu taller i la seva disciplina artística.
A les 20.00h, el dj “SDJ” va reproduir una sel·lecció musical prèvia als concerts de la nit.
Per tancar la inauguració, a partir de les 23.00h, van començar els concerts i DJ’s, amb:
Kire, The Fox196 i PD Torrukas.
● Nit d'ànimes (25 d’octubre del 2019)
Aquest any el passadís del terror que fem al passadís del Casal, estava ambientat en un
circ.
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Vam començar a treballar-ho al setembre, fent reunions setmanals al casal que estaven
anunciades al passadís per a que tothom qui vulgués, pogués participar. També vam tenir la
participació de joves que venen al casal amb les educadores de carrer i estaven motivades
en participar del projecte, començant a crear així teixit amb altres joves del barri.
Per finalitzar la nit vam tenir una sèrie de DJ’s amb diversos estils musicals: Sound of
anarchy, Por la Pati Music i PD Titongo
ACTIVITATS AMB LA RESTA DEL TEIXIT ASSOCIATIU DE NOU BARRIS
●

Carnestoltes amb la Coordinadora Cultural de Nou Barris (del 28 de febrer al 2
de Març)
El Casal de Joves de Prosperitat participa a la Coordinadora Cultural de Nou Barris,
encarregada d'organitzar el Carnestoltes de Nou Barris.
El Carnestoltes és una de les festes més importants del Districte i a part de ser-hi a la
organització també hi participem amb la nostra pròpia comparsa.
El dijous 28 de febrer va començar el Dijous gras a les 17.00h amb una xocolatada, i un
espectacle infantil a les 18.00h, per part de Encara farem salat (festa salada). L
 ’acte va tenir
lloc a la Marquesina de la via Júlia.
El divendres 1 de març es va realitzar el Carnaval Jove. Un esdeveniment on vam
col·laborar els Casal de Joves de Nou Barris: Casal de Joves de Prosperitat, Casal de Joves
de Roquetes, Casal de Joves de Guineueta i Casal de Joves de la Zona Nord.
A les 22.30h es va fer el pregó a càrrec de la Jonka. Tot seguit es va realitzar l’actuació
musicalde Rocky Canela, Sintomatix i les PD Periferikas. Durant la nit es va fer l’entrega de
premis a la millor i pitjor disfressa del Carnaval Jove.
El dissabte 2 és el dia amb més moviment de tot el Carnestoltes. A les 18:00 de la tarda es
va fer la rua de Carnaval, amb rues que surten de cadascun dels barris que participaven
(Guineueta, Verdum, Roquetes, Trinitat Nova, Prosperitat, Ciutat Meridiana i Torre Baró) i
que convergeixen en la Gran Rua Central des de Via Júlia. Tot quest esdeveniment va estar
dinamitzat pels speakers Julito i Rufi que es trovaben emplaçats amb el jurat.
A l’acabar la rua, va començar el Patxangòdrom amb DJ Tamaruna, amb el repartiment dels
premis a les millors comparses, a la Plaça Ángel Pestaña on vem tornar a guanyar el premi
a la comparsa més reivindicativa.
La cloenda de tota la festa va tenir lloc a l’Ateneu Popular de Nou Barris amb el concert de
la Selva Band i TuBieja per tancar l’acte.
● 39ª La Cultura Va de Festa (LCVF) (6 de maig)
És un dels esdeveniments amb més trajectòria de Nou barris, aquest any va ser la 39ª
vegada que es celebra. S’organitza des de la Coordinadora Cultural de Nou Barris Zona
Centre, a la qual hi participa activament el Casal de Joves de Prosperitat.
Aquest esdeveniment es celebra al parc de la guineueta amb la intenció de generar espais
d’oci i cooperació.
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Pel matí, a les 11.00h es va programar un cercavila amb la batucada Tocanassos, des de la
plaça Francesc Layret fins el parc de la guineueta.
La distribució dels diferents actes a la guineueta es va repartir en tres espais: espai inferior,
espai central i espai superior.
- Espai superior
11.00h a 13:00h. Tallers infantils i jocs.
13.00h a 14:00. Actuació musico-teatral amb la cia. Més Tumacat.
17.00h a 19:00. Tarda jove: Gimcana Oberta i PD’s amb AE9B.
- Espai central
11.00h a 14.00h. Mostra d’entitats de 9 Barris.
11:00h a 14:00h. Tallers oberts de circ, artesania tèxtil i bombolles.
12.30h a 14:30h. Vermut musical a càrrec de l’assemblea d’aturats i aturades de 9B amb
“Suna” i “Pum i Truang”.
13.30h. Pregó a càrrec de l’Agrupament Escolta Trini Nova i homenatge a Juana Lobo.
14.30h. Dinar popular a càrrec de Cruilla (amb opció vegana) Preu 7€.
17.30h a 18:30h. Espectacle familiar de circ amb la cia. Trifacirc.
19.00h a 21:15h. Concert marxós amb “Aldarull” i “Atzagaia”.
21.30h. Cercavila i ball de foc amb el Grup de foc de 9Barris i Diables de la Guineueta.
- Espai inferior
17.00-19.00h. Havaneres amb el grup La Guineu i Rom Cremat.
● Festa Major de Prosperitat - ProspeOasis ‘18 ( del 24 de maig al 2 de juny)
El Casal de Joves de Prosperitat, a més de programar activitats dins de les Festes Majors
de Prosperitat, participa a la Comissió de Festes de Prosperitat. La Comissió de Festes
s'encarrega de coordinar totes les festes, programar actes propis, portar l’economia,
gestionar les infraestructures necessàries pels diversos actes, finançar les festes i actes als
quals dóna cobertura, així com l’edició i maquetació del diari de festes que es distribueix a
tot el barri.
Les reunions comencen al novembre per tal d’organitzar amb antelació suficient, tot el
programa, diari i altres qüestions que s’han de tenir en compte per tal d’assegurar el bon
funcionament de tot el procés.
El divendres 24 de maig el Casal de Joves (voluntaris/es, tècnics, usuaris/es) organitzem el
ProspeOasis Interpenyes 2019.
Té lloc a la Plaça Harry Walker tot i que aquest any ens han hagut de traslladar a la
marquesina de Via Julia i van participar els següents grups:, 'Mabel Flores i la kayangó”,
“Tupica”, “Low Island Refugies”.
Entre setmana, el dimecres 29 de maig es va realitzar una paella popular, on col·laboren
antics casalerxs i veïnat del barri. Després del dinar, vam organitzar un joc de pistes i
seguidament vam programar concerts dels grups de músics joves que assagen amb
continuïtat al buc del Casal, per donar visibilitat al seu treball i evolució musical.
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El dijous 30 de maig es va realitzar el Bizarrock a la plaça Santa Engràcia. Com a Casal es
va donar suport a nivell d’infraestructures i tècnic, formant part també de les reunions de la
comissió.
Pel divendres 31 de juny del ProspeOasis, la nit va començar amb la txaranga de la Prospe,
que van fer un recorregut des de la plaça Nou Pins fins la Plaça Ángel Pestaña, on més tard
van començar els concerts. Els grups musicals van ser ‘Karamba”' i ‘FRAC’.
● Prospebeach ( mes de juliol )
Al mes de juliol la plaça Ángel Pestaña esdevé la platja del barri de Prosperitat i rodalies.
Pels matins es realitzen activitats infantils dirigides amb diferents entitats del barri i de
diferents territoris de Barcelona, coordinades per part de la organització. Els matinals són
dinamitzats per un equip de monitors i monitores que també formen part de la comissió del
Prospebeach, en la seva majoria surten del Casal de Joves.
En aquestes jornades matinals, els i les infants practiquen diferents esports, a més de fer
jocs d’aigua i dinàmiques grupals. .
Algunes tardes el casal de barri realitza cinema a la fresca, on els veïns i veïnes poden
proposar la pel·lícula que volen visionar.
A més els caps de setmana es realitzen tornejos de tennis i vòlei platja.
Dissabte 6 de juliol va ser el torneig de vòlei 2x2. El dissabte 13 de juliol va ser el torneig de
vòlei 4x4, el dia amb més participació del Prospebeach, és l'acte més intergeneracional, on
joves, infants, avis i famílies tenen el seu espai. Es munten piscines, tornejos de menjar
síndria i tallers oberts, paral·lelament a la competició de vòlei. Van haver-hi 96 equips
participants i van quedar 21 a la llista d'espera, gràcies a que la plaça estigui coberta de
sorra, ha facilitat que la participació torni a ser com a l’any anterior. L'acte es va iniciar a les
8h del matí i va acabar a les 3h de la matinada.
Dissabte 20 de juliol es va realitzar l'últim torneig de tots, el tennis platja. Van participar 16
equips.
● Flamenc de barri (19-23 de novembre)
Un any més hem participat a l’acte comunitari del Flamenc de Barri. Aquest any hem
organitzat conjuntament: el Comando Lunares del Casal de Barri de Prospe, el Casal de
Joves de la Guineueta i el Casal de Joves de Prosperitat.
És una setmana dedicada al món del flamenc, desde moltes perspectives diferents i les
activitats es van realitzar als tres equipaments.
Dimarts es va fer al Casal de Barri una classe oberta del taller de flamenc que s’imparteix a
aquesta entitat.
Dimecres es va fer cinefòrum al Casal de Joves de Guineueta amb el documental “la
Chana”, que tracta sobre la vida de la bailaora gitana catalana.
Dijous i divendres acollírem les activitats, el primer dia vam posar un photocall amb estètica
de pati andalús per a que la gent es fes fotos, i vam encetar la jornada amb una classe
oberta del taller de flamenc que tenim al casal i posterior estona musical flamenca amb
Flamenkawers, i divendres amb un taller de guitarra, un de cajón i compàs i per acabar la nit
un corrillo flamenco.
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Dissabte al Casal de Barri es tancava el cicle amb una masterclass de flamenc a Àngel
Pestanya i concerts a la nit amb Oleandole, Jazz Tablao.

● Festes d’ hivern de Prosperitat (San Xibeco) ( 15, 16 i 17 de novembre)
Aquest any, San Xibeco ha celebrat el seu 18è aniversari.
Abans de començar a preparar les festes d’ hivern, es va fer una crida al barri per a que més
gent se sumés a participar i organitzar aquest acte. També es va decidir canviar el format.
La celebració va començar divendres al Casal de Joves, amb l' obertura de la capella de 20h
a 23h i després l' actuació musical de PD Torrukas, PD Flamenkawers i PD Porlapati, totes
casaleres.
Dissabte al matí es va donar el tret de sortida amb el pregó a càrrec de la comissió de San
Xibeca i Lola No Estàs Sola. En acabar, tocava la baixada del sant, acompanyada de la
tradicional saeta, cantada aquest any de nou pel veí del barri, Juan Sin Sangre.
Quan el sant toca terra, s' inicia el primer cercatasques del dia, acompanyat de la música de
la Txaranga de la Prospe, que acaba a la marquesina de la Via Júlia, on es fan els concerts
del migdia, els únics aquest any, amb Renato al Aparato, Gruff MVF i Herederos del Taxi,
fins les 20h.
A partir d’aquí el segon cercatasques del dia, dinamitzat per Sambossa va acabar a la plaça
Harry Walker, on es va fer el fi de festa d’ aquest San Xibeco reformulat.
Tant divendres com dissabte hi havia activat protocol contra agressions sexistes i
lgtbifòbiques. Divendres per part del Casal de Joves i dissabte la Comissió de San Xibeco. A
més durant els concerts i el passabars de la tarda vam tenir punt lila i parella itinerant com a
suport de la comissió de San Xibeco, qui va fer formació de protocol amb Manada Perifèrika.
ACTIVITATS AMB ENTITATS SECTORIALS
● Tancada Territori Barcelona (27 i 28 de gener)
Aquesta trobada acull a tots els casals de joves federats al territori Barcelona de l’ ACJ.
És l ‘espai de valoració del treball realitzat l’ any anterior i on es treballen les línies de l’ any
que entra. A més es tracten temes d’ interés especial pel territori, com la Ciclekoa o La
Mertxe.
● La Mertxe ( 22 de setembre)
La Mertxe és la festa major jove associativa i participativa que el Territori Barcelona de la
Federació de Casals i Grups de Joves de Catalunya organitza. Aquest any es va realitzar la
vuitena edició als mistos d’ Horta. Aquest any la Mertxe tenia com a temàtica l’ antifeixisme.
Durant la jornada de la Mertxe vam fer:
12h.Taula Rodona d’ experiències antifeixistes i cultura popular.
14h. Dinar de “traje”.
16h Jocs de rol experience/ Bingo folklòric
17h Trivial Party
18h Gimcana Antifeixista “Posa’t a prova!”
20h Patxaran fest amb : PD Flamenkawers i PD Pantoja
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22h Actuacions musicals amb: Indigo Sound, Renato al aparato amb banda i Violets.
● Trancada (21 i 22 d'octubre)
És un espai de trobada pels casals de l’ ACJ. En aquesta trobada fem petites formacions
sobre temes triats anteriorment als territoris. Es realitza cada dos anys, en el descans que hi
ha entre una Trobada de Joves i una altra, 4 anys, dura un cap de setmana, i acostumen a
anar 4 o 5 persones de cada casal.
Aquest any, com a tema principal, hem parlat de drogues i hem fet algunes dinàmiques per
veure quant sabíem sobre el tema i la necessitat dei tractar-ho- als casals. Finalment es va
decidir portar-ho a l’ AGO de desembre per a acabar de parlar si fer una línia de treball
durant el curs que ve.
Per acabar la part didàctica podiem triar entre taller de twerk i taller de cervesa artesana.
Més tard, després de sopar, cada casal havia de preparar una petita performance amb la
temàtica d’ acomiadar-se d'alguna cosa i per acabar la nit hi havia pd’s casaleres.
Al dia següent es va fer una gincama i una paella per dinar.
● Tancada (23 i 24 de novembre)
És un espai de treball i decisió pels casals del Territori Barcelona de la Federació de Casals
de Joves de Catalunya. Acostumen a anar dos o tres persones de cada casal.
En aquest espai es fa valoració de les línies de treball de l’any i es proposen d’ altres per
treballar també de cara a l’ any següent.
Aquest any es va fer a la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, on vam poder conèixer el
projecte d’ autogestió en què estan treballant i on també es troba el Casal de Joves de
Vallvidrera qui va acollir la part lúdica de la tancada.
● AGO (6 de desembre)
És l’ Assemblea General Ordinària de la Federació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya. Es fa de manera anual, cada any a un dels tres territoris. En aquesta reunió es
voten temes com les línies de treball, pressupostos, altes i baixes de casals, i de gent del
secretariat.
Aquest any ha sigut a Llinars del Vallès, abans de la Trobada de Joves.

● Trobada de joves (6, 7 i 8 de desembre)
La Trobada de Joves és un esdeveniment de la Federació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya que es celebra cada quatre anys, és una mostra de tot el que es realitza als
casals de joves a través de tallers, xerrades, activitats al carrer, concerts…
Aquesta Trobada aplega a totes les joves dels casals de joves de Catalunya, i es
desenvolupa en un poble o ciutat on hi hagi un casal de joves, aquest any va ser a Lllinars
del Vallès.
Durant els tres dies es van programar diversos tallers impartits per joves dels diferents
casals, concerts dels grups joves de diferents entitats i coneixença de projectes de Llinars
del Vallès. A més de crear un espai formatiu de manera lúdica i crear cohesió entre les joves
dels diferents casalss que assiteixen.

