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1. INTRODUCCIÓ 

 
L’AELH és una entitat sense afany de lucre formada per diferents joves estudiants de la               
ciutat de l’Hospitalet de diverses edats. La seva principal característica és la tasca que              
desenvolupa com a sindicat d’estudiants, ja que és l’única organització d’aquest tipus de             
tota la ciutat. Per tant, té un fort impacte a la majoria dels instituts. 
 
Paral·lelament a la tasca principal de vetllar pels drets dels i les estudiants, desenvolupa un               
seguit d’activitats i jornades que van encaminades a defensar els drets socials.  
 
Les múltiples tasques que porta a terme l’AELH s’engloben en diferents línies d’actuació:             
culturals, formatives, solidàries, lúdiques i reivindicatives. 
 
Els principals objectius que es volen assolir van encaminats a fomentar la participació activa              
dels i les joves de la ciutat, a la defensa dels drets dels estudiants i a la creació d’espais                   
d’oci alternatius i saludables. 
 
A partir de gener de 2018, AELH va començar a gestionar l’Espai Jove Ca n’Arús, un espai                 
municipal destinat als i les joves de l’Hospitalet del Llobregat on es porten a terme un seguit                 
d’activitats i tallers adreçats als i les joves de l’Hospitalet tant de caràcter formatiu com lúdic. 
 
A part de la gestió de l’Espai Jove Ca n’Arús també es desenvolupen altres projectes a                
l’entitat destinats sobretot a promoure activitats d’oci saludable a la ciutat cap als i les joves,                
com podem veure més endavant.  
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2. L’ENTITAT 

 
L'AELH va néixer com a sindicat estudiantil fa 30 anys però durant els anys ha evolucionat i                 
s'ha convertit en una de les entitats juvenils de referència, sempre mantenint la iniciativa              
sindical que ha tingut des del principi. Per tant, s'ha convertit en una entitat amb molta                
activitat durant l'any, la gran majoria d'aquesta activitat es realitza a l'Espai Jove Ca n'Arús,               
situat a l'Avinguda Carrilet, núm. 312 de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Participants 
 
L'entitat està formada també per tota la gent que hi participa en les activitats, sigui fent de                 
voluntaris o beneficiant-se d'aquestes. Els i les nostres participants tenen perfils molt            
diversos, com que actuem amb un jovent d'entre 12 a 35 anys i diferents nacionalitats que                
venen a les diferents activitats i a gaudir de l'Espai. L'eix comú entre tots ells és que solen                  
ser joves de la ciutat de l'Hospitalet, però dintre d'aquesta ciutat ens trobem amb perfils molt                
diversos cada vegada que incidim més en el barri en el qual viuen, instituts, o altres                
variables. 
 
En aquest biaix d’edats ens trobem a nois i noies de diferents barris de la ciutat i dels                  
voltants, els més freqüents solen ser, el barri del Centre, Sant Josep, Bellvitge-Gornal,             
Collblanc-Torrassa, Florida i Sanfeliu.  

 

Respecte al gènere, podem destacar     
que el públic que freqüenta les      
activitats de l’Associació d’Estudiants    
sol ser equilibrat. Per altra banda, s’ha       
de puntualitzar que l’Espai Jove Ca      
n’Arús està freqüentat per un número      
més gran de nois que de noies, tot i         
que aquest biaix en els últims mesos       
s’ha estat reduint. 
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CEP 
 
L'AELH pertany a CEP, la Coordinadora d'Entitats Progressistes, la qual organitza diferents            
entitats com són AELH, Bruixes, ALISE i Llibertat Animal. 
 
Cadascuna d'aquestes entitats té una causa social concreta; Bruixes és una entitat feminista             
que lluita pels drets de les dones, ALISE és una entitat que lluita pels drets del col·lectiu                 
LGTBQIA+ i Libertat Animal lluita pels drets dels animals. Totes elles fan activitats a l'Espai               
Jove, com veurem més endavant, ja que al ser entitats ''germanes'' compartim seu. 
 
 
 
 
  

4 



 
 
3. ORGANITZACIÓ 

 
L’Entitat consta de tres parts diferenciades:  
 

- La junta, que està formada per 14 persones joves estudiants de la ciutat que              
s'encarreguen de prendre les decisions més importants. 
 

 
 

- Els voluntaris/voluntàries i usuaris (els voluntaris estan inclosos dins dels usuaris),           
que són els beneficiaris i participants de les activitats, sigui d’una manera activa o              
pasiva. També tenen importància en les decisions que es prenen.  
 

- El personal contractat que són els que duen a terme la gestió de totes les activitats                
que es desenvolupen a l’entitat. 
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L’organigrama de l’equip de treball actual ha variat: a la primera imatge podem veure l’equip               
que va treballar fins a juny, a partir de juny la plantilla ha canviat (veure segona imatge). 
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Les tasques de l’equip són diverses; diferenciem dos rols diferents: el de coordinador/a i el               
de monitor/a, per tant hi ha tasques de coordinació (dutes a terme bàsicament per les               
coordinadores) i tasques d’execució (dutes a terme per les coordinadores i pels monitors i              
monitores contractats).  
 
Les tasques de coordinació es divideixen en tres grans blocs, els quals són coordinats              
conjuntament. Les tasques d'execució són aquelles que es fan al dia a dia i que són                
desenvolupades tant per les coordinadores com pels monitors i monitores.  
 
 
Els tres blocs de coordinació consisteixen en el següent: 
 
 

- BLOC 1: Coordinació de l’equip general, administració de l’espai jove i           
relacions públiques. Coordinació de tot l’equip per a que tot funcioni bé i acudeix a               
les reunions de coordinació de les que parlarem més endavant. El principal nexe             
comunicatiu amb la junta de l’entitat i l’equip de treball de l’entitat es la presidenta de                
l’associació, Isabel Serrano.  
A més, entre tots ens encarreguem de coordinar tot el que es realitza a l’Espai Jove,                
siguin activitats pròpies o activitats realitzades conjuntament amb altres entitats, com           
per exemple l’Ajuntament de l'Hospitalet, Espai de Debat, L’H Escarràs... També           
s’inclou la programació trimestral de l’Espai Jove i la coordinació de tot el treball              
d'administració que s’ha de desenvolupar.  
 

- BLOC 2: Instituts, projecte EntreJoves i comunicacions. En aquest bloc          
s'incorpora tota la comunicació amb els instituts públics de la ciutat, per fer activitats              
conjuntes o per informar-los sobre totes les novetats sobre l’entitat i les activitats que              
duem a terme. Nosaltres col·laborem amb el projecte EntreJoves, un projecte que es             
fa conjuntament amb l’Ajuntament de l’Hospitalet que consisteix a aconseguir que           
els i les joves que van als instituts siguin el principal nexe de comunicació entre               
l’Ajuntament, l’Associació d’Estudiants i el seu institut. Per últim, trobem les xarxes            
socials i de tot el tema de comunicacions externes, notes de premsa, etc.  
 

- BLOC 3: Grans esdeveniments. Disseny, implementació i coordinació dels grans          
esdeveniments de l’entitat que se celebren tant dintre com fora de l’Espai Jove Ca              
n’Arús: Carnaval, Escola d’Estudiants de primavera, LHTéTalent, The Pinya’s         
Summer Fest, Halloween, Sopar Solidari. 
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A més del personal contractat i els voluntaris i voluntàries de l'entitat, també hem tingut               
alumnes de pràctiques del curs de monitors i monitores de lleure que vam fer durant l'estiu. 
 

- Les 3 primeres setmanes de juliol es va fer a l'Espai Jove Ca n'Arús en col·laboració                
amb l'Escola Educa un curs de monitors i monitores de lleure. Aquest curs estava              
subvencionat pels alumnes que quan acabessin el període teòric fessin la part            
pràctica d'aquesta formació a l'Espai Jove. 

- D'aquesta manera des d'octubre a desembre de 2019 vam tenim a l’Espai Jove un              
total de 5 monitors i monitores de lleure duent a terme la seva etapa pràctica de la                 
formació. 

- La gran majoria van venir també a fer de voluntaris a The Pinya’s Summer Fest. 
- Els monitors fan tasques d'acció directa amb els joves que venen a l'Espai Jove,              

dinamitzen activitats i ajuden també en l'administració de l'espai. Tot i això mai estan              
sols perquè per llei sempre han d'estar acompanyats per un o una treballadora. Les              
tasques concretes que desenvolupen són: 
 

- Acompanyar i intervenir a les diferents accions del projecte EntreJoves. 
- Preparar i crear tot el material que sigui necessari per a les trobades,             

passaclasses, activitats dins i fora de l’Espai Jove. 
- Elaborar els registres de seguiment de totes les accions desenvolupades en           

el projecte EntreJoves, dels Espais de Treball i del projecte Formatiu de            
l’AELH. 

- Realització classes de repàs (depenent matèria) i sessions de tècniques          
d'estudi. També, acompanyament de les diferents assessories formatives i         
drets i deures dels estudiants. 

- Realitzar les diferents avaluacions: Projecte EntreJoves, programació, oci… 
- Difusió dels diferents esdeveniments de l'entitat. 
- Preparar les diferents activitats puntuals que es realitzen a l'Espai Jove, tant            

entre setmana com caps de setmana. 
 
 
L’horari d’obertura de l’Espai Jove s’ha anat canviant a mesura que hem anat descobrint les               
necessitats dels joves i hem anat adaptant-lo a aquestes necessitats. Per tant, l’horari             
d’obertura i ús dels i les joves de l’Espai Jove durant aquest any 2019 ha estat canviant de                  
la següent manera:  
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Setembre - Maig Juny - Juliol 

- De dilluns a dissabtes de 17 a 21h. 
 

- Excepcionalment s’obrirà fins la 01h a 
causa de la realització d’activitat 
extraordinaria. 

- De dilluns a dissabtes de 18 a 22h. 
 
- Excepcionalment s’obrirà fins la 01h a 

causa de la realització d’activitat 
extraordinaria. 

Activitat de l’Espai Jove:  

Durant la setmana (dll-dj): aula de treball, espai obert, activitats trimestrals, jocs de taula,              
xerrades, etc. 
Cap de setmana (dv-dss): Consoles, jocs de taula, ping pong i activitats puntuals en els               
horaris establerts.  
 
Activitats trimestrals i puntuals en els horaris establerts. 
 

 
Tot i això, hi ha activitats que es fan en un horari i lloc diferents a causa dels requisits                   
tècnics d’aquestes, com veurem més endavant a l’explicació dels projectes. Els i les             
treballadors/es adapten els seus horaris cada vegada que les activitats ho reclamen.  
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4. ELS PROJECTES 

 
Podem dividir l’activitat de l’entitat en diversos projectes els quals es desenvolupen tant dins              
com fora de l’Espai Jove. Aquests projectes són:  
 

- Gestió i programació de l’Espai Jove Ca n’Arús: seguit d’activitats que es            
desenvolupen a l’Espai Jove; algunes són activitats que l’AELH sempre ha fet i que              
són importants per a l’entitat i l'únic que hem fet ha sigut traslladar-la a l’espai que                
ara mateix fa la funció de seu de l’associació, com poden ser (veurem aquestes              
activitats més desenvolupades als apartats següents):  

- Festa de Carnaval. 
- Torneig de Scrabble. 
- Lliga de Debat (novetat del 2019). 
- Halloween. 
- Sopar Solidari de Nadal. 

 
Després hi ha tot un seguit d’activitats tant        
puntuals com trimestrals dutes a terme per       
a la gestió i dinamització de l’Espai Jove,        
com a cursos, tallers i xerrades. 

 
- LHtéTalent i The Pinya’s Summer Fest 2019 

 
- Escola d’estudiants 2019. 

 
- EntrejovesLH. 

 
- Projecte LOUD. 

 
- Altres: 

- Ofrena floral de la diada. 
- Manifestació 8 març: dia de la dona. 
- Dia de la República.  
- Sant Jordi. 
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4.1. Gestió Espai Jove Ca n’Arús. 

 
Dividim la gestió de l’Espai Jove en:  

● activitats realitzades durant tot el curs; 
● activitats puntuals que són totes aquelles activitats que duren un dia o pocs dies en               

alguns casos, com poden ser festes, celebracions, tallers d’un sol dia, activitats            
diverses, etc. dividides entre els mesos de l’any 2019 de gener fins desembre; 

● activitats trimestrals que són aquells tallers que duren tot el trimestre; 
● activitats puntuals que hem fet amb altres entitats també a l’Espai Jove;  

 
Per últim trobarem un recompte de la utilització de les activitats autònomes de l’Espai Jove               
com són les consoles, els jocs de taula, etc. Per a esquematitzar totes aquestes activitats, a                
continuació fem servir unes taules explicatives seguint l’estructura explicada. 
 
 
Activitats fixes (tot el curs) 
  

Títol Data Assistents Descripció 

Espai de  
treball/Aula 
d’estudi 

Tot el  
curs 

1800 Espai adequat per preparar els treballs i els        
exàmens. 

Biblioteca Tot el  
curs 

154 Selecció de llibres als que els joves del Espai         
Jove poden accedir de franc i sense reserva. 

Oficina defensa  
dels estudiants 

Tot el  
curs 

31 Un dels serveis que L’AELH porta més temps        
oferint. Consisteix en que els estudiants      
envien els seus problemes o preguntes i que        
una comissió de l’associació els resolgui i es        
posi en contacte per fer el seguiment. 

Oferta de tallers   
per a instituts 

Tot el  
curs 

552 ● Oratòria: tallers a les aules d'oratòria,      
com parlar en públic i com sentir-se       
més segur i segura a l'hora de       
presentar un treball o de debatre sobre       
qualsevol temàtica. Especialment   
indicat per als cursos que han de       
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presentar treballs de síntesi o de      
recerca. 

● Com fer el treball de recerca: tallers a        
les aules enfocats a qüestions relatives      
al TR, des de l’elecció de la temàtica        
fins a la preparació de la presentació       
(format del Powerpoint, organització de     
continguts…). 

● Tècniques d’estudi: tallers a l'aula de      
tècniques d'estudi, organització,   
utilització de l'agenda, etc. 

 
 
Activitats puntuals  
 
Gener - Març 
 

Títol Data Assistents Descripció 

Gimcana “Vine i   
gaudeix jugant!” 

22/02/201
9 

26 Recorregut de jocs i activitats lúdiques a les        
sales del centre, a càrrec dels i les        
monitors/es. 

Joc Obert de   
Scrabble 
 

14/01/19, 
11/02/19 i  
11/03/201
9 

24  
Tardes de joc obert de Scrabble en català per         
a la preparació al Torneig Interinstituts, amb el        
seguiment de dos monitors. 
 

Festa de  
Carnaval 

02/03/19 30 Festa temàtica de Carnaval amb disfresses,      
música i sopar.  
 
Amb motiu de la festa tradicional del       
carnestoltes es va organitzar una festa de       
disfresses, primer, per trencar el gel amb els        
joves que van venir a participar de l’activitat        
vam fer una sèrie de dinàmiques de pèrdua de         
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vergonya per grups, com per exemple, crear       
una coreografia amb una cançó, etc. Després       
vam tenir una sessió de karaoke, que       
generalment, és el que més agrada als joves        
que participen en les activitats de l’Espai Jove        
i per acabar amb acabar la festa amb de la          
presència d'un DJ al local que va punxar        
música perquè els i les joves poguessin       
acabar la festa ballant les cançons que estan        
més de moda. 

Preparació del 8 
de Març (amb 
Associació 
Bruixes). 

01/03/19 i  
02/03/19 

35 Tallers de preparació de material realitzat      
conjuntament amb l’Associació Feminista    
Bruixes, per a que els i les joves puguin         
estampar les seves samarretes o pancartes      
amb simbologia o paraules i frases feministes,       
i després la portin a la manifestació del dia de          
la dona 8M. També elaboració de material per        
a decorar l’Espai Jove en aquesta data.  

6è Torneig 
Scrabble 
Interinstitut 

22/03/19 108 Torneig d’Scrabble Interinstitut on diferents     
joves de diferents instituts competeixen per      
guanyar el premi. En col·laboració amb      
escarras i scrabble escolar.  

Visualització de  
l’actuació de Lion   
a la voz en    
directe. 

27/03/19 15 Com el Lion es un dels nostres voluntaris més         
actius i a part és un professional de la cançó i           
va sortir a un programa de la televisió, vam         
decidir obrir i fer una visualització conjunta de        
l’actuació per tal de donar-li el nostre       
recolzament.  

Formació Lliga de   
Debat 

27/03/19 31 S’ofereix una tarda de formació en oratòria abans        
de realitzar la Primera edició de la Lliga de Debat          
Interinstituts, realitzada conjuntament amb l’espai     
de Debat 3/4 x 5/4. 
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Abril - Juliol 
 

Títol Data Assistents Descripció 

Taller republicà 5/04/2019 13 Activitat amb tres parts: introducció de un       
ponent, preparació del material (pancartes,     
logos i més) i realització d’un vídeo amb        
testimoniatges pel dia de la República. 

Aula d’Estudi de   
tardes 

17-21h, 
20/05-23/06 

56 Vam pensar que a la ciutat feia falta un         
espai més que fossi adequat per preparar       
els treballs i els exàmens i vam decidir        
oferir un servei d'aula d'estudi. 

Torneig de ping 
pong 

13/04/2019 29 Els i les joves van haver-se d’apuntar per a         
participar en dos partits simultanis d’un      
contra un a les dues taules de ping pong, a          
cada partit es van eliminant participants      
quan van perdent fins que queden els dos        
últims participants que juguen entre ells      
fins que queda un guanyador. Aquest      
guanyador es va emportar un premi. 

Aula d’Estudis  
nocturna 

21-02h, 
3-14/06 

38 Servei d’aula d’estudi amb horari prolongat      
fins la nit. 

Lliga de Debat 03-05-19 50 Primera edició del Torneig Lliga de Debat       
Interinstituts. Realitzat conjuntament amb    
l’espai de Debat 3/4 x 5/4. Busquem       
fomentar la cultura i la reflexió crítica de la         
població estudiantil, l'educació en valors i      
el lideratge juvenil a l'Hospitalet de      
Llobregat 

Concurs “LH Té   
Talent” 2019: 
- 5 de picas. 
- Gisela Quirós. 
- Beer & Wine. 
- The immortals. 

29/06/19 80 Edició anual del concurs de talents de la        
ciutat. Aquest any el vam organitzar, amb       
un nou format, a l’Espai Jove Ca n’Arús. 
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- The Lil Bounce. 
- Bound to. 

Reunions “The  
Pinya’s Summer  
Fest” 

Juliol 2019 40 Reunions de preparació de la final del       
concurs L'H Té Talent “The Pinya’s      
Summer Fest”, amb artistes i persones      
voluntàries. 

 
 
 
Setembre - Desembre  
 

Títol Data Assistents Descripció 

Taller de 
preparació Marxa 
Feminista 

19/09/2019 23 Sessió de reflexió sobre les desigualtats i       
creació de pancartes per a la participació a        
la Marxa Nocturna “La nit serà violeta”. 

Torneig de 
ping-pong 

4/10/2019 29 Conjunt de jocs relacionats amb el ping       
pong dinamitzat per un dels nostres      
monitors en pràctiques. 

Tallers de 
preparació de 
Halloween 

17,24,30/10/
2019 

38 Sessions dedicades a escollir el tema del       
Túnel del Terror d’enguany, els     
personatges i el recorregut, i a crear el        
decorat. 

Projecció de la 
pel·lícula “IT” 

25/10/2019 21 Per a preparar-nos a celebrar la setmana       
més espantosa de l'any, vam projectar la       
darrera pel·lícula de la sèrie "IT". 

Túnel del Terror 31/10/2019 95 Aquest any hem construït un túnel del       
terror a l’Espai Jove, amb una alta       
participació dels i les Entrejoves i les       
persones voluntàries de l’associació. Les     
diferents sales de l’espai s’han convertit en       
un monestir del terror, amb música i       
decoració temàtica. Després del túnel va      
haver-hi una festa amb música i pica-pica. 
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Enquesta sobre 
les necessitats 
dels estudiants 
de L’Hospitalet 
 

1/11/2019 70 Qüestionari dirigit als estudiants de la      
ciutat per a conèixer les seves necessitats       
i propostes de millora. L’ enquesta és       
accessible a través d'un codi QR. 
 

Tallers de 
presentació del 
TR 

27 i 28 de    
novembre 
2019,  

16 Dues sessions dedicades a joves     
estudiants de la ciutat interessats/des a fer       
un assaig públic del seu TR. Els vam        
ajudar a preparar la presentació i a millorar        
la seva exposició oral els ajudem amb       
comentaris i consells. Les sessions van      
tenir un gran èxit! 

Formació 
Coordinadora 
d’Entitats 
Progressistas 

6-7/12/2019 19 Cap de setmana dedicat a la programació       
conjunta de les activitats i a la decisió de         
les línies de treball de les entitats AELH,        
ALISE, Bruixes  i Llibertat Animal. 

Casting 
Performance 
Solidària 
(Setmana de la 
Solidaritat) 

13 i  
15/11/2019 

14 En el marc de la Setmana de la Solidaritat,         
aquest any hem presentat dues activitats a       
l’espai públic amb el títol “La joventut del        
canvi”: un taller de pintura col·laborativa      
per a reflexionar sobre tots els      
comportaments i actituds que    
contribueixen a la dominació i violència      
contra les dones en la vida quotidiana, i        
una performance al carrer amb l’objectiu      
de representar i visibilitzar situacions de      
violència masclista. Per a la performance,      
vam obrir un procés de càsting per       
seleccionar els i les participants     
interessats/des en actuar. 

Iceberg de la 
violència 
masclista 
 
 
 

18/11-5/12/
2019 

48 Amb motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional de l'Eliminació de la 
Violència Masclista, amb un objectiu de 
conscienciació vam crear dos pòsters d’un 
iceberg on vam posar les diferents 
expressions que aquesta pot tenir. A la 
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part superior vam posar aquelles 
violències que són visibles i estan 
socialment reconegudes, com és el cas de 
la violència física. A la base de l’iceberg 
vam posar le violències quotidianes amb 
les que convivim i que, sovint, passen 
desapercebudes, com ara l’humor sexista. 
Vam expressar els conceptes en forma de 
frases i esdeveniments que les noies viuen 
diàriament i vam convidar als i les joves a 
marcar amb un adhesiu les experiències 
que havien viscut. Els resultats van ser 
impactants. 

Disseny i assaig 
performance 
(Setmana de la 
Solidaritat) 

22,26,28,29/
11/2019 

33 Quatre tardes dedicades al guió i els       
assaigs de la performance per al conjunt       
d’activitats “La joventut del canvi” en el       
marc de la Setmana de la Solidaritat, amb        
la participació dels i de les Entrejoves. 

Taller de pintura 
col·laborativa “El 
color de la 
violència 
masclista” 
(Setmana de la 
Solidaritat)  

30/11/2019 63 El taller va ser acompanyat per la expo        
“Les violències masclistes” a càrrec de      
l’Associació Bruixes, que desprès del taller      
vam posar a l’Espai Jove Ca n’Arús,       
perquè sigui visible per als i les joves que         
participen de les activitats del centre. 

Performance 
(Setmana de la 
Solidaritat) 

30/11/2019 58 Intervenció al carrer en el marc de la        
Setmana de la Solidaritat per sensibilitzar      
sobre les desigualtats de gènere a través       
de la representació de situacions de      
violència masclista. Els i les Entrejoves      
han participat dissenyant les situacions i      
fent i d’actors/actrius de la     
performance. 

Sessions 
d’assaig de 
l’exposició del 

27/11/2019 i  
3/12/2019 

16 Dues sessions dedicades a joves     
estudiants de la ciutat interessats/des a fer       
un assaig públic del seu TR. Els vam        
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Treball de 
Recerca 

ajudar a preparar la presentació i a millorar        
la seva exposició oral els ajudem amb       
comentaris i consells. Les sessions van      
tenir un gran èxit! 

Pintura mural 
amb Jericó 
Delayah 

9-13/12/202
0 

8 El projecte de pintura mural a l’Espai Jove        
respon a una necessitat d’adequació i 
renovació espacial per tal de fer més       
amable el lloc, tot buscant la connexió 
espai, oferta i tipologia de públic assistent.       
Conscients d’aquesta mancança des 
que va inaugarar-se el local, hem cregut       
que realitzant un mural de gran format, 
dividit en espais independents però     
clarament connectats, guanyàvem quant a 
la calidesa de l’entorn. Per tal de dur a         
terme aquesta idea, vam crear uns criteris 
de recerca com: que el pintor/a s’ajustés al        
pressupost, que tingués obra real, 
reconeixible i demostrable, que fos un      
pintor/a de la ciutat preferentment, etc. 
En aquest sentit, la persona escaient vam       
creure que era Jericó “Delayah”, amb 
qui vam consensuar la temàtica i la       
càrrega ideològica del seu treball i amb qui 
vam acordar qüestions de caràcter més      
tècnic. Aquest projecte va executar-se a 
principis del mes de desembre i en el        
termini d’una setmana va estar enllestit. 

Sessió CROLH 
(Club retòrica i 
oratòria de 
L’Hospitalet): 
“Les violències 
masclistes” 

11/12/2019 8 Ponència amb l'advocada Desirée Fuertes     
Martínez de l'Associació Bruixes per per a       
aprendre a reconèixer i contrastar les      
violències masclistes, i a continuació debat      
entre els i les assistents, desmuntant      
falsos mites i conscientciant als més joves 

Disseny i 
muntatge de 

16-20/12/20
20 

83 Creació i exposició d'uns pòsters que      
descriuen els elements conceptuals elegits     
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l’exposició “Light 
and fight” sobre 
la pintura mural 
realitzada per 
l'artista Jericó 
Delayah 

per a la pintura mural, emmarcada en       
l'obra artística d’en Jerico Delayah. 
 

Assemblea de les   
associacions de  
la Coordinadora  
d'Entitats 
Progressistes 
(CEP) 

21/12/2019 80 Assemblea de socis i sòcies de les       
organitzacions de la Coordinadora    
d'Entitats Progressistes (CEP), amb la     
presentació dels resultats de la intervenció      
artística de Jericó Delayah. 

Sopar Solidari de   
Nadal 

21/12/2019 120 El tradicional sopar de Nadal de AELH, on        
l’únic necessari per participar es que es       
porti una joguina que posteriorment vam      
donar a la Creu Roja per a que tots els          
nens tinguin un regal per el Dia de Reis.         
En aquest sopar ens reunim totes les       
persones voluntàries de l’associació i on      
aprofitem per fer una sèrie d’activitats per       
obrir vincles i aprofundir-los. Aquest any      
vam poder comptar amb l’actuació d’un      
dels DJs de la Sala Salamandra. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
- 
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Activitats trimestrals  
 
 
Gener - Abril 
 

Títol Data Assistent
s 

Descripció 

Basic Català CNL.  Gener-abril 25 Conjuntament amb el CNL fem un curs bàsic de         
català durant tot el trimestre.  

Guitarra I + II. Gener-abril 5 Classes per aprendre nocions bàsiques i nivell       
avançat de guitarra amb un professor      
professional que ensenya tant a llegir partitures       
amb la guitarra com a tècnica amb la guitarra i          
també diferents cançons per a que puguin anar        
practicant. Es tracta d’un nivell molt inicial i, al         
ser pocs alumnes, molt personalitzat. 

Defensa personal  
femenina. 

Gener-abril 10 Classes no mixtes de practica de defensa       
personal femenina amb una professional durant      
tot el trimestre.  

 
 
Maig - Juliol 
 

Títol Data Assistents Descripció 

Basic Català CNL.  Maig-juny 25 Conjuntament amb el CNL fem un curs bàsic        
de català durant tot el trimestre.  

Guitarra I + II. Maig-Juny 5 Classes per aprendre nocions bàsiques i nivell       
avançat de guitarra amb un professor      
professional que ensenya tant a llegir      
partitures amb la guitarra com a tècnica amb        
la guitarra i també diferents cançons per a que         
puguin anar practicant. Es tracta d’un nivell       
molt inicial i, al ser pocs alumnes, molt        
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personalitzat. 

Zumba Juny-juliol / No realitzat per falta d'assistents. 

Defensa personal  
mixta 

Juny-juliol / No realitzat per falta d'assistents. 

 
 
Setembre - Desembre 
 

Títol Data Assistents Descripció 

Basic Català CNL Setembre-juny 24/cada 
sessió 

Conjuntament amb el CNL fem un      
curs bàsic de català, de setembre a       
juny (dilluns i dimecres, 16-18h). 

Club de retòrica i    
oratòria 

2/10, 
Octubre-desembre 

15 Una sessió mensual (dimecres a la      
tarda) estructurada en dues parts:     
una ponència d'una persona    
experta en un tema i a continuació       
un moment de debat entre els/les      
participants. La idea de l'activitat va      
ser una proposta de dos joves      
estudiants de la ciutat. 

Coffee & English Setembre-desembre 42 Una sessió setmanal per a practicar      
anglès (nivell bàsic) de manera     
divertida a través d'activitats    
dinàmiques. 
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Activitats realitzades conjuntament amb altres entitats 
 
Gener - Març 
 

Títol Data 

Joc obert de Scrabble 14/01/19 
11/02/19 

Reunions Consell de Nois i Noies 15/01/19 
23/01/19 
19/02/19 
3/12/2019 

Visita ca n’Arús Grup Caminades 16/01/19 

Jornada de Consellers i Conselleres     
Escolars 

25/01/2019 

Espais de treball projecte Entrejoves Dimarts: Filmmakers. 
Dijous: Gènere.  

Exposició ‘’El tabac al descobert’’ 28/01/19 - 7/02/19 

Xerrada pel Dia Internacional en Memòria      
de les Víctimes de L’Holocaust (amb      
associació ALISE) 

27/01/1985 

Assaig teatre Instis + Plaudite Dimecres febrer - abril.  

Exposició ‘’DiveritatS’ 15/02/19 - 1/03/19. 

Curs de Monitors de Menjador (joventut). Dilluns i dimecres de 18/02/19 - 6/02/19. 

Jornades voluntariat Europeu (CEJ). 20/02/19. 

FP Dual a Alemanya (CEJ) 27/02/19. 

Mostra d’estudis i professions 11/3/19 - 5/04/19. 
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Assaig ElaEla Teatre Divendres febrer-abril. 

Assaig teatre Instis + Plaudite Dimecres febrer - maig.  

Assessoria de Salut Jove Cada dimecres de 16h a 19h. 

Curs d'informàtica amb usuaris/àries del     
Casal de Gent Gran Ca n’Arús 

Cada dimarts de 10h a 12h. 

 
 
Abril - Juliol  
 

Títol Data 

Reunions CNIN 29 d’abril, 14 de maig, 6 de juny 

Espais de treball projecte Entrejoves ● Dimarts: Filmakers. 
● Dijous: Gènere. 
● II Assemblea projecte Entrejoves (12     

d’abril). 
(Abril-juny).  

Taller “Visibilitat trans” amb associació     
ALISE 

28/03/2019 

First Literary Dates (iniciativa de l’INS      
Santa Eulàlia amb la participació d’altres 5       
instituts de L’Hospitalet i Barcelona, amb      
l’objectiu de compartir lectures.) 

2/04/2019 

Jornades “Opcions d’Estiu a l’estranger”     
(Centre Europa Jove). 

9/04/19 

Room Escape - Misteri a l’Espai Jove 26/04/19 

Taller sexualitat Benito Menni 30/04/2019 

Lliga de Debat Interinstituts 3/05/2019 

25 



 

Torneig de ping-pong 4/05/2019 

Commemoració del Dia Internacional    
contra la LGBTfòbia (amb ALISE, Bruixes,      
Ajuntament de L’Hospitalet i Observatori     
contra l’Homofòbia) 

14/05/2019 

Tallers Salut Jove 24/05 

3ª Exposició d’Art LGTBQIA+ 1-30/06/2019 

Festival Internacional de Curtmetratges de     
La Florida de l’Hospitalet de Llobregat –       
Filmseré 2019 

6-17/06/2019 

Festa de la diversitat 16/06/2019 

Jornada Energizers - Da energía a tu grupo        
(amb el Centre Europa Jove) 

26/06/2019 

Acte “L’Hospitalet Orgullosa” 26/06/2019 

Tallers “Projectes Singulars” (2 sessions) -      
Centre Europa Jove 

27/06/2019 

Curs intensiu de Monitors/es de Lleure (en       
col·laboració amb Educa). 

Del 2 al 19 de juliol 

Sessions de pintura del mural a la façana        
de l’Espai Jove, amb Contorno Urbano 

3, 4, 10, 11 de juliol 

Taller Manualitats Associació “L'H amb el      
Sàhara”, cessió d’espai 

11/07/2019 

Taller “Descobreix França” (CEJ) 12/07/2019  

Assessoria de Salut Jove Cada dimecres de 16h a 19h. 

Curs d'informàtica amb usuaris/àries del     
Casal de Gent Gran Ca n’Arús 

Cada dimarts de 10h a 12h. 
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Setembre - Desembre 
 

Títol Data 

Taller "Formació Professional Dual a     
Alemanya" - Connectum 

12/09/2019 

Sessió informativa Vll Caminades populars     
- Entrejoves 

3/10/2019 

Dia Mundial de la Infància - Projecció dels        
curts del festival GlobaLH. 
 

29/11/2019 

Projecte Equip d’Atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA) - grup 
d’acompanyament socioeducatiu amb 
joves de 15 a 18 anys 

1 dijous/mes d’octubre a desembre 

Assessoria de Salut Jove Cada dimecres de 16h a 19h. 

Curs d'informàtica amb usuaris/àries del     
Casal de Gent Gran Ca n’Arús 

Cada dimarts de 10h a 12h. 

 
 
 
Activitats autonomes  
 
 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ  ÚS 
Ping Pong Joc de ping pong a les      

taules de ping pong, deixem     
tant les taules com les pales      
i les pilotes amb el DNI. 

Alt 

Jocs de taula Tenim un total de 25 jocs de       
taula diferents que poden    

Mig 
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utilitzar els joves en    
qualsevol moment  
d’obertura de l’Espai Jove. 

Play Station 4 Utilització de la consola    
‘’Play’’ amb diferents jocs    
deixant el DNI i prèvia     
reserva online. 

Alt 

Nintendo Switch Utilització de la consola    
‘’Nintendo’ amb diferents   
jocs deixant el DNI i prèvia      
reserva online. 

Alt 

 
Alt = Quan está disponible està utilitzant-se el 100% del temps. 
Mig =  Quan está disponible está utilitzant-se el 50% del temps. 
Baix = Quan está disponible esta utilitzant-se un 10% del temps.   
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4.2. L’Escola d’Estudiants de primavera. 

 
En aquesta edició de l'ESCOLA ESTUDIANTSLH19 de l'AELH vam ajuntar 85 joves per             
anar a l'Alberg la Rectoria de la Selva a Navès (Lleida), el cap de setmana del 9 i 10 de                    
març. Aquest any l'Escola de formació ha englobat el tema dels refugiats a més d'altres               
activitats d'oci que duem preparades. 
 
L'hora d'arribada a l'alberg va ser al voltant de         
les 12:30h del matí i immediatament vam       
començar amb la tradicional dinàmica de      
presentació per a trencar el gel.  
 
A la tarda vam començar la gimcana amb        
diferents jocs d’oci: passaparaula, mímica, què      
tinc al coco?, endevinalles, proves d’obstacles,      
figures humanes. 
 
El programa van tenir lloc els 4 diferents tallers a càrrec de les entitats de la Coordinadora                 
d’Entitats Progressistes de L’Hospitalet (Llibertat Animal, Associació Feminista Bruixes,         
Associació per la Llibertat Sexual, Associació d'Estudiants de L'Hospitalet) amb activitats de            
conscienciació i sensibilització. 

 
A continuació va realitzar una     
activitat diferenciada entre els i     
les joves que ja eren veterans      
venint a l’Escola i les noves      
incorporacions. Els veterans van    
assistir a un taller d’oratòria i els       
nous participants a una activitat     
interpretativa amb diferents   
situacions. 
 
El diumenge vam fer una xerrada      

sobre LHtéTalent i unes activitats on els i les joves mostraven el seu talent. Per acabar, vam                 
fer una taula rodona d’experiències on molts dels nois i noies van compartir amb tothom les                
seves emocions i sensacions. Finalitzada la xerrada vam realitzar l'Assemblea Ordinària de            
les entitats que conformen CEP. 
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4.3. LHtéTalent19! i The Pinya’s Summer Fest 2019 
 
El projecte del LHtéTalent i La Nit dels Estudiants és un concurs de talents per a tots els                  
joves de la ciutat acompanyat per una festa final. 
 
LHtéTalent és la part de semifinals on tots els concursants actuen i d'aquí surten escollits               
alguns per participar en la gran final. Aquesta part normalment se celebrava a les diferents               
festes dels barris de l'Hospitalet, per donar l'oportunitat als joves a què actuïn a les festes                
majors dels seus propis barris.  

 
La Nit dels Estudiants és la final del concurs, on surt el            
guanyador i, a més a més, és una gran festa per donar la             
benvinguda a l'estiu per a tots i totes les joves de la ciutat. 
 
Tots els joves estan convidats a participar o bé mostrant el seu            
talent (que tant pot ser cant, com ball, com qualsevol altre           
talent), o bé a ser espectador dels talents dels altres joves de            
la seva ciutat. A més a més, cada any comptem amb la            
participació d'una vintena de voluntaris que fan possible la         
celebració de l'esdeveniment. 
 

Aquest any 2019, LHtéTalent i La Nit dels Estudiants han canviat la seva estructura per tal                
d’aconseguir un esdeveniment de més qualitat i més eficiència.  
 
El nou projecte ha tingut dues parts:  
 

● LHtéTalent ha continuat sent la part del projecte on es decideixen els finalistes que              
aniran a la gran final. 

 
● The Pinya’s Summer Fest: La gran final del concurs ha canvia de nom i de format.                

La Nit dels Estudiants s’ha convertit en The Pinya’s Summert Fest i, a part de               
celebrar la final del concurs, hem comptat amb la presència d’un gran artista. S’ha              
celebrat al carrer obrint la porta a tots i totes les joves de la ciutat per poder venir a                   
gaudir de la festa amb nosaltres.  
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Per tant, aquest any hi ha hagut un total de 2 dates: una primera data per als                 
càstings/semifinals el dia 29 de juny a l’Espai Jove ca n’Arús i una segona data per a la                  
final el dia 19 de juliol a l’esplanada de la Tecla Sala.  
 
 
Les bases del nou format de LHtéTalent19 són les següents:  
 
1. Qui pot participar?  
 

Qualsevol artista o grup d'artistes que tinguin una habilitat a mostrar (música, dansa,             
humor, màgia, teatre, etc.) i que compleixi aquests tres requisits:  
- El 50% dels seus membres com a mínim sigui estudiant o resident a la ciutat de                 
L'Hospitalet.  
- El 50% dels seus membres com a mínim tingui entre 12 i 30 anys durant l'any 2019.  
- No haver guanyat cap edició anterior de ''L'Hospitalet Te Talent''.  
 
Si no es complissin aquests percentatges però si els requisits, el jurat es reserva el               
dret d'admetre participants de forma excepcional sempre que es consideri que la            
seva participació és positiva per al desenvolupament del concurs.  

 
2. Abans d'actuar:  
 

1. Els participants hauran d'emplenar el formulari d'inscripció penjat a la web  
www.aelh.cat entre l’1 de juny el 22 de juny. 

 
2. En el formulari d'inscripció s'hauran d'emplenar amb especial atenció:  
- Dades personals/contacte. 
- Necessitats tècniques.  
- Enllaç a vídeo on es pugui apreciar una mostra de l'actuació (youtube, vimeo, etc.). 

 
3. L'organització del concurs contactarà amb els participants per informar-los de tot            
el necessari i convocar-los a una reunió tècnica que es desenvoluparà el dia 25 de               
juny i que servirà per cohesionar i solucionar problemes tècnic-organitzatius. És molt            
important assistir-hi.  
 
4. Les actuacions es desenvoluparan en un únic dia (29 de juny) a l’Espai Jove ca                
n’Arús i a la Rambla Just Oliveres. D’aquesta primera gala sortiran els finalistes que              
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actuaran a la final “The Summer Pinya’s Fest’’ el dia 20 de juliol als jardins de la                 
Tecla Sala.  

 
3. El dia de l'actuació:  
 

1. El dia de l'actuació els artistes tindran un màxim de 12 minuts per poder mostrar les                 
seves habilitats. L'organització es reserva el dret d’ampliar i reduir aquest límit segons             
la disponibilitat de l'escenari, respectant sempre el mateix màxim a tots els participants             
en aquest escenari.  
 
2. Un jurat compost per 3 experts en cultura de disciplines diverses i que serà               
comunicat abans de l'actuació avaluarà totes les actuacions.  
 
3. Per garantir la qualitat del jurat i la seva pluralitat, es gravaran en vídeo totes les                 
actuacions perquè aquells membres del jurat que no puguin acudir a les actuacions,             
puguin avaluar-les igualment. Per aquest mateix motiu, aquest any no s'anunciarà els            
premiats en finalitzar l'esdeveniment, sinó a través de les xarxes socials de l'AELH             
una setmana després de l'actuació.  

 
4. Sistema de vots:  
 

Aquest any parlem de només dues gales, a la primera sortiran els finalistes (8              
persones o grups) que actuaran a la gran final.  
 
La decisió dels guanyadors serà de la següent manera:  
 

- 60% del pes de la decisió dels guanyadors serà mitjançant un jurat expert. 
- 40% del pes de la decisió recaurà sobre el públic que acudeix a la primera de les                 

gales. 
- Es diferenciarà per categories i els finalistes de cadascuna de les categories            

seran en funció de la gent que hi participi. 
 
Els finalistes aniran a la final on només hi haurà un únic guanyador escollit per un jurat                 
expert. 
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5. La Final: The Pinya’s Summer Fest 
 

The Pinya’s Summer Fest es va desenvolupar divendre 19 de juliol a partir de les 19h                
als jardins de la Biblioteca Tecla Sala. En aquesta gala van participar els finalistes de               
totes les gales anteriors i el públic escollirà un guanyador i es lliuraran els premis.               
També vam poder gaudir de les actuacions de Fills de la Flama, Lion i Mr Kilombo                
després de les actuacions.  

 
5.1 Organització 

 
Les tasques que duen a terme durant The Pinya’s Summer Fest els voluntaris eren: 
 

- Dinamitzar la votació mitjançant xarxes socials.  
- Muntar l’escenari. 
- Repartir flyers. 
- Decorar la zona amb el material de decoració. 
- Dinamitzar el públic.  

 
Els tècnics feien de responsables i gestionaven als voluntaris; les diferents tasques            
que es van dur a terme van ser:  
 

- Preparar l’escenari. 
- Preparar la barra i dinamitzar-la durant la nit. 
- Recollir tot el material. 
- Comprar els aliments i les begudes. 
- Ajudar al tècnic de so. 
- Dinamitzar al públic per a la votació. 
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Anteriorment l’equip de l’entitat havia gestionat: 
 
- La instància per poder fer l’esdeveniment. 
- Contractació de la tarima. 
- Contractació del tècnic de so. 
- Contractació de la barra i les begudes a una empresa externa. 
- Gestió de tots els participants, artistes invitats, etc.  

 
5.2 Material 

 
- Decoració de la zona de votació: 
- Vam comptar amb un mural fet amb caixes de cartró per una jove artista de la                

ciutat amb el nom del projecte. Per decorar també vam comptar amb unes lletres              
de suro amb el nom de l'entitat: AELH. 

- Flyers amb l'explicació de la votació per xarxes socials perquè tothom del públic             
pogués votar. 

- Les setmanes anteriors a la festa vam fer la difusió penjant cartells pels barris              
propers a Tecla Sala i també per xarxes socials. 

 
 
 
6. Avaluació 
 
Podem dividir l'avaluació del projecte en tres parts diferents: 
 
- Avaluació dels usuaris 
 
L'avaluació que fem de la participació dels usuaris al projecte és molt positiva. Quant              
als voluntaris que van participar, van ser molt actius i van desenvolupar una tasca molt               
important, sense la qual el projecte no es podria haver portat a terme. 
 
Quant a la participació dels artistes també va ser positiva; aquest any hem realitzat              
diverses reunions per escoltar l’opinió dels artistes i poder millorar diferents aspectes            
del concurs, i sempre tenint en compte la seva comoditat. 
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Quant al públic de les gales, encara que ens hauria agradat arribar a més persones,               
aquest any hem canviat el format de barris (requeria molta feina) i hem passat a               
treballar en un format més petit i concentrat. 
 
- Avaluació de l'equip 
 
L'equip de l'entitat va fer una molt bona feina durant els mesos previs. Pel que fa a la                  
coordinació l’equip va ser molt bona ja havent-hi adquirit experiència d’altres anys i             
tots van poder gaudir del treball fet. 
 
- Avaluació del projecte en general 
 
En general, tenint en compte les millores que hem realitzat aquest any, creiem que el               
projecte ha estat més eficaç. Ens queda com a repte arribar a més persones però               
creiem que portat al carrer ha estat el més adient, ja que qualsevol persona de               
qualsevol edat podria assistir a la vetllada. 
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4.4. EntrejovesLH 

 
El projecte EntreJoves és un projecte que fem conjuntament amb l'àrea de Joventut de              
l'Ajuntament de L’Hospitalet. Durant aquest any hem continuat amb uns espais de treball             
diferenciats per temàtiques, de manera que els i les joves usuaris del projecte poden              
treballar en aquell àmbit o aquells àmbits que els hi interessi, ja que no són excloents. 
 
Els espais del curs 2018-2019 són els següents: 

● Espai de gènere 
● Espai musical 
● Espai esportiu 
● Espai filmmakers 

 
 

 
L'objectiu principal del projecte és aconseguir que       
els i les joves puguin ser nexe de comunicació i          
agent actiu d'allò que passa tant a l'Ajuntament, a         
l'àrea de Joventut, com a l'Associació d'Estudiants,       
com al seu propi institut. Aquests dos factors        
s'aconsegueixen participant de les activitats que      
ofereix el projecte i per altra banda passant la         
informació de tots els actes i esdeveniments       
importants a la seva classe de l'institut. 
 
Aquest any el projecte s'ha engrandit molt, arribant a         
abastar més de 80 joves, els quals participen molt         
activament en totes les activitats que s'ofereixen.       
Aquest any hem començat fent una formació inicial a         
l'Espai Jove sobre la participació juvenil, els drets i         
les responsabilitats de ser Entrejove i el voluntariat;        
a aquesta part més formativa s’hi han sumat a         
també activitats de cohesió i dinàmiques per a        
fomentar el coneixement mutu. 
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Després de la formació inicial el projecte va continuar dins dels espais temàtics de treball i                
amb les altres activitats que anem oferint-los. Els espais tenen un dia fixat a la setmana en                 
la qual desenvolupen les seves activitats.  

 

Resum de les activitats del projecte Entrejoves 

 

Títol Data Assistents Descripció 

Trobades 
Projecte 
Entrejoves 

Gener-ju
ny 2019 

90/setmana Espais de treball cada setmana en el marc del projecte          
Entrejoves: 
 

- Espai Filmmakers: cada dimarts 
- Espai de Gènere: cada dijous 
- Espai de Voluntariat: activitats puntuals 

 

Trobada inicial 
Entrejoves 
2019/2020 

19/09/20
19 

18 Per començar l’any vam convocar els i les participants 
de l’any passat per a reprendre el contacte, explicar el 
calendari d’aquest any, treballar el paper i la implicació 
que volen tenir el nou curs i presentar el projecte Loud. 
 
Estructura: 
- 18h: benvinguda i dinàmica d’activació  
- 18:30h: spot Entrejoves + presentació calendari 
primer trimestre:  
- 18:40-19:15h: presentació LOUD i dinámica “Vols 
continuar participant en el projecte? Quin paper 
t’agradaria 
tenir?”. 
- 19:30-20h: pica pica 

Trobada inicial 
Entrejoves 
2019/2020 
 

07/11/20
19 

80 En aquesta trobada vam convocar tots i totes els i les 
estudiants que havien manifestat interès en la fase de 
difusió i captació del projecte als instituts, amb 
l'objectiu de començar la formació prevista amb un 
moment de diversió. 
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Va haver-hi un improshow i unes dinàmiques per a 
trencar el gel. 

Formació 
inicial 
Entrejoves 

14, 21 i   
28/11/20
19 

60/sessió 3 sessions per treballar els temes i les competències 
rellevants per ser Entrejoves: eines de participació, 
voluntariat, comunicació, gestió de conflictes... La 
primera sessió ha estat a càrrec de l’AELH i la segona 
a càrrec del JIS. 
En la tercera sessió els participants van tenir 
l'oportunitat de contribuir en la dinamització d'una 
activitat organitzada pel JIS sobre desigualtats, gènere 
i interculturalitat. 

Avaluació i 
pluja d’idees 
Projecte 
Entrejoves 

5/12/201
9 

55 Sessió final de la fase de formació del projecte 
Entrejoves, on vam fer avaluació de les precedents 
sessions i a través d’una pluja d’idees vam decidir què 
interessos, àmbits i temes La sessió va generar els 
Espais de Treball de Gènere, Cuina i Voluntariat, més 
els cursos de producció musical i veu, manga i danses 
del món. Les altres propostes seran part de la 
programació dels pròxims trimestres. 
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4.5. Projecte LOUD (Local Young Leaders for Inclusion) 

El projecte LOUD (Local Young Leaders for Inclusion), promogut pel EFUS (Fòrum Europeu             
per a la Seguretat Urbana), té com objectius principals contrastar les formes d'intolerància i              
discursos extremistes entre els joves i apoderar-los per a abordar la discriminació i els              
continguts d'odi. 

El resultat final del projecte, que reuneix autoritats locals i entitats de diferents ciutats              
europees (L'Hospitalet, Leuven - Bèlgica, Augsburg i Düsseldorf - Alemania, Pella - Grècia,             
Rosny-sous-bois, Montreuil, Lilla i Valenciennes Métropole - França), serà la creació d'una            
campanya de narratives alternatives desenvolupada per cadascun dels grups de joves           
participants. AELH participa com a entitat sòcia juntament a les àrees de Mediació i Joventut               
de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 

 

Resum de les activitats del projecte Loud - nivell local 

 

Títol Data Assistents Descripció 

Trobada amb 
professionals 
projecte LOUD 
(EFUS) i 
Focus group 
amb joves 
participants 
projecte LOUD 
(EFUS) 

30/09/20
19 

50 En aquesta trobada, al matí es va presentar l’informe         
sobre discriminació a la ciutat realitzat en el marc del          
projecte amb administració pública i entitats, i a la         
tarda es va reunir el grup local de joves participants del           
projecte per començar a definir el tema de la seva          
campanya de discurs alternatiu. 

Trobades 
Projecte Loud 

Cada 
dilluns 
d’octubre 
a 
desembr
e 2019 

13 Cada dilluns hi ha una trobada amb el grup local del 
projecte, per  decidir com volem avançar amb el 
desenvolupament de la campanya anti-discriminació. 
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Formació 
Projecte Loud 
 
 

30/11/20
19 

16 Dues sessions de formació amb facilitadors del 
projecte Loud per mitjans de mètodes d’educació no 
formal dedicades sobre estereotips, prejudicis i 
discriminació i narracions alternatives i fases de 
campanya. 
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4.6. Altres activitats 

 
Manifestació 8 març: per a commemorar el dia internacional de la Dona Treballadora vam              
anar totes juntes a la manifestació i a la lectura de manifest a l'Acollidora. 
 
Dia de la república: Pel dia de la república vam fer un vídeo commemoratiu que vam                
penjar a les nostres xarxes socials per rememorar la segona república espanyola, a més              
vam penjar cartells. 
 
Sant Jordi: El dia de sant Jordi, 23 d'abril, a la porta de l'Espai Jove vam fer una paradeta                   
de roses i detallets a preus econòmics. Vam estar tot el dia en diferents torns de                
responsables a la paradeta. 
 
Ofrena floral de la diada: El dia de la diada de Catalunya vam participar en l'ofrena floral                 
municipal. 
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5. EVALUACIÓ 

 
L'any 2019 ha estat el segon any que l'Associació d'Estudiants de L'Hospitalet            
gestiona un Espai Jove d'aquestes característiques i dimensions, assumint         
igualment la resta de projectes que ja es desenvolupa des de fa molts anys. 
 
Això ha estat un repte per a tots i totes els i les joves que formen part de l'entitat,                   
però creiem que ho hem assolit perquè formem un molt bon equip, no només els               
tècnics i les tècniques que hi treballen sinó també tot un seguit de voluntaris i               
voluntàries que sense ells i elles seria impossible dur-ho a terme. 
 
Estem bastant contents i contentes amb els resultats obtinguts i l'experiència           
d’aquest any ens han ajudat a aprendre de cara al futur com volem que sigui aquest                
espai i com volem organitzar-nos. 
 
Unes de les dificultats que hem trobat al llarg d'aquest any és a l'hora de fer la                 
difusió de les activitats i que arribi al públic que volem que arribi. La joventut en                
general és un col·lectiu que els hi costa anar a provar llocs o activitats noves si no                 
tenen un bon suport o un grup d'amics que els hi acompanyin, i moltes vegades               
aquests grups de joves ja tenen les seves dinàmiques pròpies amb els seus llocs de               
reunió i no s'atreveixen o no pensen a anar a llocs nous. Un fet que volem destacar                 
és que tothom que ve al cap de poc temps comença a vincular-se i siguin petits                
grups o joves sols o soles comencen a venir i a quedar-se fent de l'Espai Jove un                 
lloc més de reunió o zona d'estudi i oci. 
 
En ser el segon any de gestió d'aquest espai, hem millorat a l'hora de coordinar les                
diferents activitats i ara hi ha una distribució setmanal més adient i traient tot el               
rendiment possible a l'espai. 
 
Pel que fa a la infraestructura, hem pogut trobar una solució per a les incidències               
amb l'ajuda de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de l'Hospitalet. 
 
Tot i aquests problemes, creiem que a mesura que han anat passant els mesos ens               
hem anat adaptant a les necessitats dels joves i hem anat aprenent a organitzar              
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molt millor tant els espais com l'equip intern de manera que hem anat poden assumir               
més activitats, així com hem pogut canviar coses físiques de l'espai que fan de              
l'Espai Jove ca n'Arús un espai molt més amigable pels i les joves. 

43 


