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DECIDIM GRÀCIA
EIX FOMENT DE LA CULTURA ALS BARRIS DEL COLL, 
VALLCARCA I ELS PENITENTS I LA SALUT
TÍTOL DE LA PROPOSTA

LABORATORI D’ARTS ESCÈNIQUES PER A ADOLESCENTS 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Casal d’estiu per a joves d’entre 12 a 18 anys dedicat a la temàtica de les arts escèniques. Durant l’estiu 
joves dels barris podran assistir a un casal d’estiu dedicat al teatre i a totes les disciplines que se’n 
deriven. 
Actualment l’oferta cultural adreçada a joves als barris del nord és força escassa, això fa que els  joves 
hagin d’ubicar el seu espai d’aprenentatge lúdic fora dels barris. Aquesta proposta vol ser un motor per 
iniciar les activitats per a joves als barris del nord. La proposta consisteix a crear un espai 
d’aprenentatge d’excel·lència dedicat al món de les arts escèniques que sigui un moment de cohesió i 
de coneixença entre ells. 
Com que l’estiu és el moment d’iniciar noves activitats, i perquè la proposta no quedi restringida a 
l’època estival, la proposta culmina amb un curs trimestral (de setembre a desembre) en què les 
persones que han assistit al casal poden continuar les activitats i les que no hi han pogut formar part 
tenen una segona oportunitat per gaudir del món de les arts escèniques. 

LOCALITZACIÓ Espai cedit per entitats que compleixi les característiques tècniques i logístiques. 
L’espai de La Miranda és una proposta oberta.

OBJECTIUS O RESULTATS
· Oferir activitats culturals adreçades a la franja d’edat que té menys oferta: 12-18 anys.
· Generar un nucli d’adolescents.
· Organitzar una mostra o representació final del procés formatiu.

BENEFICIARIS/ES
Persones de 12 a 18 anys, adolescents del barri.

COPRODUCCIÓ DE PROJECTES
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DECIDIM GRÀCIA
ACTIVITATS I CRONOGRAMA 
Casal d’estiu.
Curs de teatre de setembre a desembre.
El concepte d’arts escèniques inclou no només teatre, sinó dansa, rap, consciència corporal, grafits i tot 
allò que sigui motivador per als joves. 
La gestió la durà a terme una o diverses entitats dels barris del nord; la formació la impartirà una 
persona professional de les arts escèniques. 
El casal d’estiu i el curs trimestral acabarà amb una obra de teatre o actuacions. L’espai de “Fes barris” 
serà l’escenari on els joves estrenaran l’espectacle. 
Es vetllarà perquè l’obra tingui sensibilitat social i transmeti la igualtat de gènere (mitjançant l’absència 
d’estereotips sexistes, amb un protagonisme igualitari entre nois i noies, etcètera). 
El nombre de grups dependrà del nombre de persones, així com l’opció de fer grups per franges 
d’edat. Les edats compreses seran entre 12 i 18 anys. Es fomentarà la presència equilibrada d’homes i 
dones joves.

QUANTIA I CONCEPTES
· Planificació, gestió i avaluació. 2 informadors o informadores 30 h/setmana*1 mes.
· Producció, un director especialitzat o directora especialitzada + 2 animadors especialitzats  o 
animadores especialitzades + material + assegurança + gestió, tallerista deu sessions.
· Coordinació general.
· Pla de comunicació.

24.000,00 € 
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