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INTRODUCCIÓ_ 

 

El passat 9 de Juliol va tenir lloc al SAT la IV edició de la Gala dels Garci, aquest any 

vestida de lila i sota el lema de la igualtat d’oportunitats d’homes i dones. La Gala 

va ser presentada per la Laia López i el Dani Ruiz que van demostrar la seva llarga 

trajectòria a l’Associació Teatral de la Jarra Azul i vam comptar amb 

l’acompanyament dels SuperHerois de l’Espai Jove Garcilaso, els SuperGarcis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuperGarcis     Dani Ruíz i Laia López 

 

 

De 19 a 21:30h un Sant Andreu Teatre es va vestir de color lila. Durant les més de 

dues hores que va durar la gala, el SAT, no només es va omplir de joves i 

professionals del sector si no que ho va fer de bon humor i de reconeixement a la 

tasca educativa que s’ha desenvolupat al llarg del curs 2014-2015 als diferents 

barris que conformen el districte 9 de Barcelona (Congrés-Indians, La Sagrera, Sant 

Andreu, Baró de Viver, Bon Pastor, Trinitat Vella i Navas). 

 



La Gala va començar a les 18:15h quan s’obria portes i la batucada jove MAIAC 

amenitzava l’entrada al teatre amb energia. A dins un photocall muntat per a 

l’ocasió esperava fer-se fotos amb el públic (joves, familiars i professionals). Cap a 

les 18:45h aquest podia entrar a la platea i a les 19h puntuals començava el show 

amb la veu en off de benvinguda. 

En Dani Ruiz i la Laia López van sorprendre a tothom començant l’espectacle des 

del pati de butaques i, acompanyats pel grup de música Annalogik, van baixar fins a 

l’escenari versionant la popular cançó “I Will Survive” de Gloria Gaynor que ells 

mateixos havien adaptat per a l’ocasió sota el títol “Ja som al SAT”.  

 

La Gala va seguir amb l’entrega de premis començant amb el premi al projecte Lila, 

color de la temàtica d’enguany, i es va dividir en diversos blocs a on s’intercalaven 

l’entrega dels premis amb actuacions música i ball així com gags d’humor 

protagonitzats pels SuperGarcis i els mateixos conductors. 

Per a l’entrega de premis vam comptar amb 3 parelles de Joves: La primera parella 

estava formada per l’Anas Bentalab i el Jesús Alexander Mancera, la segona parella 

el Guillem Anglès i la Blankii, i la darrera parella la Guarina Hechavarria i la Blanca 

Albaladejo. 

 

Jesús Alexander i Anas Bentalab 



 

Guille Anglés i Blankii (Blanca Ortiz) 

 

 

Blanca Albaladejo i Guarina Hechavarría 

 

L’espectacle, val a dir, va començar mesos abans amb la recerca dels projectes 

nominats. Es van dedicar setmanes a trobar i parlar amb equipaments, centres 

educatius, entitats, etc, susceptibles de ser nominats i un equip de professionals 

representants de tot el districte van escollir sota criteris objectius els projectes 

nominats i d’entre aquests els projectes resultants guanyadors. 

Gràcies a la col·laboració de tothom els Premis Garci han sigut un èxit. Felicitats! 



CATEGORIES_ 

 

En aquesta edició el total de nominats van ser 64 projectes que a continuació 

detallem juntament amb els guanyadors de cada categoria: 

Categoria de Projecte Lila: 

 

a) Teatralitza l’amor romàntic. Projecte impulsat des del Servei de Dinamització 

Juvenil amb el suport de l’entitat Enruta’t. 

b) Concurs de talents dia de la dona. Organitzat per l’Espai Jove Garcilaso. 

c) Taller d’imatge i cos del projecte Esforsa’t del Bon Pastor impulsat pels educadors 

de carrer i el servei de dinamització juvenil de la franja besós. 

d) Martes de chicas de la Sala Jove Baró de Viver 

I el Garci en la categoria lila va ser per: Taller d’imatge i cos, del projecte 

Esforsa’t del Bon Pastor. És un espai relacional setmanal dirigit a noies i nois de 

15 a 21 anys interessats en el mon de la  fotografia, perruqueria, maquillatge i el 

treball corporal. En aquest espai  fan una introducció a aquestes disciplines i  a 

travès de dinàmiques grupals treballen l'imatge corporal, la millora de la 

autoestima, el com sentir-te a gust amb el teu propi cos, creant un procés artístic 

i creatiu des de el propi grup 

 

Joves del taller d’imatge i cos 

 



Categoria de Garci a projecte participatiu: 

 

a) Comissió Jove de La Harmonia. 

b) Projecte Mirada Oberta de l’Escola Ramón Llull. 

c) Túnel del terror organitzat per la Sala Garcilaso. 

d) Flashmob en motiu del Dia Internacional de les Discapacitats. 

I el Garci va ser per : Flashmob en motiu del Dia Internacional de les 

Discapacitats. A través de la Flashmob, diverses entitats volen fer visibles els 

col·lectius amb discapacitat física, mental i amb trastorns mentals severs. La 

comunitat educativa dels centres d’educació especial també hi participen molt 

activament. 

 

 

Organitzadors de la flashmob 

 

 

 

 

 



Categoria de Garci per projecte de consciència social: 

a) Cicle diversitat funcional organitzat a l’Espai Via Barcino de la Trinitat 

Vella. 

b) Curs per a la prevenció de la violència organitzat per Save the Children i 

l’Institut Princep de Viana. 

c) Projecte Parkcelona  de l’Associació Transformas ubicats a l’Espai de 

Creació de la Fabra i Coats- ICUB. 

d) Bambú Companyia de Teatre. Una companyia jove que inclou persones 

amb diversitat funcional. 

I el Garci per projecte consciència social va ser per:  

Curs per a la prevenció de la violència, de l’Institut Príncep de Viana.  

L’Institut Príncep de Viana conjuntament amb Save the Children han dut a terme un 

curs participatiu i vivencial a on l’alumnat del centre ha pogut reflexionar sobre el 

que cadascú pot fer per prevenir la violència entre iguals als centres educatius. Els 

alumnes han pogut veure que la bona convivència al centre depèn de tots i totes. 

 

Representant del Príncep de Viana recollint el Garci 

 

 



Garci per Projecte cultural i els nominats són: 

a) Grup de debat i xerrades sobre cultura musulmana i l’islam. 

b) Grup Sardanista Maig que porten mig segle de diversió, esforç i ball. 

c) La diabòlica del Congrés per la recuperació de la celebració de Sant Joan 

d) Creació GRIU. Un projecte per sensibilitzar sobre la importància de la 

cultura popular impulsada pels Diables de Mercadal infernal. 

I el Garci  per projecte cultural va ser per : Grup de debat i xerrades sobre cultura 

musulmana i l’islam. 

La Halima, la Fàtima, l’Aicha i la Khadija són 4 noies usuàries molt actives i inquietes  

de la biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella. El grup de debat és un espai a on 

s’intercanvien coneixements i opinions sobre temes de la cultura musulmana que els 

hi va proposar la biblioteca per afavorir la bona convivència entre veïns i  veïnes i 

que ha tingut molt bona acollida. 

 

Dues de les conductores del projecte agraint el reconeixement 

 

 

 



Garci per projecte educatiu i els nominats són…  

a) Projecte “Tornen els aliens” de la biblioteca José Barbero de la Trinitat 

Vella. 

b) Casal Intercultural d’estiu de l’associació cultural Fil a l’Agulla 

c) I tú, com lligues?. Del projecte Aquí t’escoltem 

d) Taller de cajón del projecte Why Violence del Bon Pastor 

 

I el Garci per projecte educatiu va ser per I tu, com lligues del servei Aquí 

t’escoltem.  

És un taller per treballar les relacions de parella entre els joves, els mites de 

l’amor romàntic, els estereotips de gènere, el respecte entre persones i la gestió 

de les emocions.  El taller va tenir una segona part que va consistir en una 

quedada entre els espais joves de Les Basses i Garcilaso a on es van fer activitats 

practiques d’autoconeixement, de gestió d’emocions i creixement personal. 

 

 

Membres de l’Aquí T’escoltem 

 

 

 

 



Garci per la categoria de Projecte audiovisual i els nominats són: 

a) Documental 15 anys Espai Jove Garcilaso 

b) Documental Especials que parla sobre el procés d’adopció d’infants amb 

necessitats especials per part de parelles homosexuals. 

c) Reportatge Living Trini a on un grup de joves ens parlen del seu barri. 

d) Peluquitas. Editorial de moda que junta fotografia, maquillatge i rols 

socials. 

I el Garci per projecte audiovisual va ser per Reportatge Living Trini. 

Es tracta d’un vídeo documental en el que van participar nou nois i noies de La Sala 

de l'Espai Via Barcino de Trinitat Vella, que recorrent el  seu barri ens expliquen les 

històries que viuen en aquest i també quines són les seves inquietuds, reptes de 

futur, il·lusions i pors. En definitiva, les seves vivències més significatives. 

 

Joves protagonistes del reportatge 

 

 

 



Garci per al Projecte musical. I els nominats són: 

a) Laboratori de ritmes del projecte musical de l’Espai Jove Garcilaso. 

b) Concurs de veus adolescents TeenVoice de l’Intercanviador Jove. 

c) Outsiders del Casal Jove de la Trinitat Vella 

d) Nits de Jazz del Centre Cívic La Barraca 

 

I el Garci per projecte musical és per Teen Voice, 

És un concurs de joves cantants de 12 a 18 anys. Les finalistes van guanyat un curs 

gratuït de cant i la guanyadora, la Camila, podrà gravar un parell de cançons a 

l’estudi, Cap Record. 

 

 

Impulsors del projecte 

 

 

 

 

 



Garci al projecte juvenil revelació 2015. I els nominats són: 

a) Revista digital Via Viana de l’Institut Princep de Viana 

b) Càpita. De la Sala de Garcilaso 

c) Barón Suena de Baró de Viver 

d) Black Candies. Hip-hop i dansa africana del Centre Cívic Trinitat Vella. 

 

I el Garci per projecte juvenil revelació 2015 va ser per Barón Suena.  

Els joves de la Sala de Baró de Viver durant tot l'any han estat dissenyant un logotip 

característic del barri amb el qual es sentin identificats i així promoure les coses 

positives del barri. L'han estampat  en samarretes i bosses per tal de vendre-les i així 

obtenir recursos per poder realitzar les activitats que ells decideixin.   

 

Professionals de la Sala Jove de Baró de Viver recollint el Garci 

 

 

 

 

 



Garci al millor Projecte Adolescents 

a) La chimenea rumbera de la Trinitat Vella 

b) Grup d’acompanyament de la Biblioteca José Barbero. 

c) Projecte de la cuineta de l’IES Doctor Puigvert. 

d) Torneig de videojocs de l’Intercanviador Jove. 

I el Garci per projecte adolescents és per La Chimenea Rumbera. 

És un grup de rumba de joves de Trinitat Vella que versionen cançons de Peret i 

composen cançons pròpies. Aquest grup es va formar el 2014 i actualment estan fent 

moltes actuacions. Els components són Aroa Martínez, Adrián Fajardo, Eric San 

Clemente i Danelsi Rodríguez. 

 

 

Membre de La Chimenea Rumbera 

 

 

 

 

 



Garci al barri de  Bon pastor i els nominats són: 

a) L’Esplai Bon Pastor 

b) Relaciona’t entre iguals. Un projecte que treballa les relacions entre joves 

en el marc educatiu de l’escola Bon Pastor. 

c) Shere Rom. Activitats lúdiques i educatives a partir de les noves 

tecnologies. 

d) Vídeo Forum en contra del racisme de l’Escola Cristòfol Colom amb La 

Xixa Teatre. 

I el Garci pel barri del Bon Pastor és per L’Esplai Bon Pastor. 

5 monitors titulats del Barri de Bon Pastor han emprès una iniciativa al barri: crear 

l'esplai Bon Pastor. D'aquesta manera inverteixen el seu temps en créixer com a 

monitors i persones i a la vegada ofereixen un servei infantil gratuït al barri per tal 

de crear vincles i poc a poc expandir-se a més edats. Han fet un gran treball: s'han 

format, han preparat tota la gestió, les activitats, la difusió i finalment han obert el 

servei.  

 

Membres impulsors del nou Esplai Bon Pastor 

 

 



Garci al Barri de la Trinitat Vella 

a) Cheff Habibi 

b) Espai Summer Festival. Programació d’activitats d’estiu. 

c) Assessoria Juvenil del PIJ Mòbil 

d) Centre d’interès jove de la Biblioteca José Barbero. 

 

I el Garci de la Trinitat Vella va ser per Cheff Habibi. 

Els joves més grans de la Sala Jove de Trinitat vella han realitzat un projecte al llarg 

del curs basat en l’aprenentatge culinari. En un principi contàvem amb la 

col·laboració de Lluis Quero, un veí del barri que ens aportava els seus coneixements 

en relació a la cuina. Més endavant van ser els joves els que preparaven, 

dinamitzaven i avaluaven el taller. 

 

 

Joves de la Sala Jove de Trinitat Vella 

 

 

 



Garci al barri de Baró de viver. I els nominats són: 

a) Sala d’estudi de Baró de Viver. 

b) Teatre per a la creació de mediadors de l’ Escola L’Esperança amb La Xixa 

Teatre. 

c) Baró Chef 

d) Grup de ball B & B and crew 

 

I el Garci per barri de Baró de viver va ser per Teatre per a la creació de mediadors 

de l’Escola l’Esperança i La Xixa Teatre.  

A partir d’eines de teatre de l’oprimit els alumnes de 4art d’ESO van poder debatre 

sobre diversos temes d’interès del propi grup. Van crear els personatges i algunes 

peces de teatre fòrum que van compartir amb altres instituts. 

 

 

Impulsors del projecte recollint el Garci 

 

 

 



Garci al Barri de Sant Andreu i els nominats són:  

a) Lectura Sant Jordi dels alumnes de l’institut  Dr. Puigvert en l’activitat 

Lletra Ferits. 

b) Drawing Diamonds de l’institut Dr. Puigvert. 

c) Pedraforka Festival pel 50è aniversari Agrupament Escolta Pare Bertrán 

d) Programa Sant Andreu Contemporani 

I el Garci pel barri de Sant Andreu va ser per Drawing Diamonds de l’Institut Doctor 

Puigvert. 

És un projecte emmarcat al programa Creadors en Residència. Francesc Ruiz, expert 

en còmic, va acompanyar a un grup de joves per a expressar les seves idees a través 

del dibuix, a pensar  i  debatre sobre les coses que ens preocupen i que passen al 

nostre entorn i al món. Cada jove ha pogut crear la seva pròpia col·lecció de còmics i 

alguns ja han demanat que el projecte continuí el proper curs 

 

 

Una jove participant agraint el reconeixement i la professora de l’Escola Dr. 

Puigvert. 

 

 



Garci al Barri del Congrés-Indians i els nominats són: 

a) Grup de Tabalers de la diabòlica del Congrés 

b) Aprenentatge-Servei. Intercanvi intergeneracional entre l’Escola Arrels i el 

Casal de Gent Gran La Palmera. 

c) Festival Actua de l’associació Artenea. 

d) Projecte “Inserció socio-comunitària” De l’associació AREP i l’Escola 

Mestre Gibert. 

I el Garci pel barri del Congrés Indians és per Projecte “Inserció socio-comunitària” 

de l’associació AREP i l’escola Mestre Gibert. Aquest projecte treballa la 

visibilització i la inserció de persones amb trastorns mentals a partir de xerrades i 

d’una proposta de manteniment dels espais verds i jardins que tenen a l’escola 

Mestre Gibert. 

 

 

Recollint el premi membres d’AREP. 

 

 

 



Garci per al barri de Navas i els nominats són: 

a) Cursa “VolsNavas”. Un projecte solidari per recollir fons per a una ONG 

b) Espectacle de Circ al carrer de l’associació Gente Colgada 

c) T’explico un conte de l’institut Joan Fuster  

d) Projecte El Click del Centre Obert Don Bosco. 

 

I el Garci pel projecte del barri de Navas és per Projecte EL Click. 

És un projecte d'acompanyament i  reforç educatiu dirigit a joves majors de 16 anys 

per millorar la seva qualitat de vida, prevenir conductes de risc i  potenciar la 

inclusió social.  

Participen 10 joves amb educadors i voluntaris. Es diu “el Click” perquè tots tenim 

un moment a la nostra vida que fem “click” i fent les coses perquè volem no perquè 

ens ho diguin.  

 

 

Referents del Centre Obert Don Bosco  agraint el Garci 

 

 



Garci al barri de La Sagrera i els nominats són: 

a) Pica-pica de llengües de l’Intercanviador Jove 

b) Concert Joves Emergents. Comissió de Festes de la Sagrera en el marc de 

les festes de la Primavera 

c) Associació AKA. Entitat que promou la cultura asiàtica. 

d) Juernes de Juego de l’associació Stronghold. 

I el Garci pel barri de la Sagrera va ser per Juernes de Juego de l’associació 

Stronghold. 

És un projecte de continuïtat creat fa tres mesos com a forma alternativa d'oci els 

dijous a la tarda-vespre per al públic juvenil. Consisteixen en obrir gratuïtament la 

ludoteca de l’associació Stronghold. 

 

 

Membres de l’associació Stronghold 

 

 

 



Un cop acabades les nominacions i entrega de premis als guanyadors dels Garci 2015 

va tenir lloc l’entrega del Garci Honorífic. Aquest cop de les mans de l’Arnau 

Cristòbal –Garci Honorífic 2014- i de Vicenta Pechuan, membre del Consell de Dones, 

es va fer entrega de l’Honorífic a l’Eugènia Fernández, tècnica de dona del Districte 

jubilada enguany. 

 

 

Vicenta Pechuan i Eugènia Fernández 

 

Arnau Cristòbal i Eugènia Fernández 



I per últim i de mans de la nova Regidora del Districte de Sant Andreu i 2ª Tinenta 

d’Alcaldessa de la ciutat de Barcelona, la Sra. Laia Ortiz va fer les mencions 

especials de la nit. 

 

 

Laia Ortiz 

 

I les mencions especials van ser per les diferents actuacions d’aquesta IV edició de la 

Gala dels Garci: 

El grup de ball B&B and crew 

Grup guanyador concurs de talents del dia de la dona 

Grup de música Annalogik 

Grup de batucada MAIAC 

Els grups de hip-hop, streetdance i sexystyle de l’Espai Jove Garcilaso 

 



 

 

B & B and crew 

 



 

 

Grup guanyador del concurs de talents del dia de la dona 

 

 



 

Grup de música Annalogik 

 

Grup de batucada MAIAC 

 



 

Membre del grup de batucada MAIAC recollint el premi 

 

 

 Grup streetdance Espai Jove Garcilaso 



 

Grup hip-hop Espai Jove Garcilaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gina del Haro, professora de hip-hop, recollint el premi  



 

 

Esther Plara, professora de sexystyle, recollint el premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireia Guerrero, membre del grup de streetdance, recollint el premi 

 



GALA PREMIS GARCI EN NÚMEROS_ 

 

Aquest 2015 la Gala comptava amb un total de 64 projectes nominats repartits entre 

16 categories diferents. 

El SAT amb una capacitat de 383 butaques es va omplir, dels 64 projectes nominats 

només van fallar 3, d’aquests  un va excusar la seva assistència, un no va confirmar 

assistència i un no es va presentar, aspecte que es valora com a molt important i un 

indicador de fidelització d’usuaris i de valoració cap a l’esdeveniment. També s’ha 

fet una bona valoració en la gestió de les entrades, punt fluix altres anys, agrupant a 

la gent per grups de projectes – i/o entitats en la recollida de les entrades. El 

número de localitats sempre limita els assistents a la gala ja que sempre hi ha més 

demanda d’entrades que oferta, però en el Districte creiem que el SAT és el lloc més 

adient i l’escenari que més respon a l’ideari de la Gala dels Garci. 

Paral·lelament es va fer un treball d’empoderament amb 8 joves que van ser les 

cares visibles de la Gala i els conductors i presentadors/es d’aquesta. Es valora que 

és molt important que siguin ells els veritables protagonistes. També és important 

tenir diferents perfils de joves com a presentadors. 

Els joves que van participar a les actuacions han estat 65 de diferents barris de tot 

el Districte de Sant Andreu.  

També cal tenir present que l’equip tècnic amb el que ha comptat la gala entre 

professionals i voluntaris ha estat de 20 persones que han estat en l’organització 

prèvia així com el mateix dia de la Gala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
projectes 

nominats 

65  

joves actuant 

8 
Joves presentant 

la Gala 

23 
premis 

20 
organitzadors 



CONCLUSIONS_ 

 

Si la finalitat d’aquests premis ha sigut visibilitzar els projectes, activitats o accions 

juvenils desenvolupats per entitats, professionals o grups informals de joves al 

districte de Sant Andreu, enguany podem dir que s’ha aconseguit. El 2015 ha sigut 

l’any de l’alta participació i el compromís d’entitats i joves vinculats d’una manera 

o altra a la gala. De tots els projectes nominats la gran majoria van apropar-se al SAT 

a gaudir de l’espectacle, només tres no van participar i un d’ells es va excusar. El 

teatre es va omplir en un 97%. 

 

Com a propostes de millora assumim que alguns detalls del guió es poden polir de 

cara a properes edicions (més diversitat en les actuacions, ritme més definit o un 

tancament més net) i en prenem nota per fer l’any vinent una gala encara millor.  

Tot i alguns detalls, es pot afirmar que la gala va ser un èxit també en el grau de 

satisfacció que va deixar en el públic i així ho demostren la quantitat de tuits que es 

van escriure durant i després dels Garci. 

 

Es valora com a aspecte important la implicació i el protagonisme que els joves 

tenen en aquesta Gala, també la millora d’aspectes tècnic com ha estat la 

il·luminació aquest any s’ha comptat amb dos tècnics, un de l’equip de Garcilaso i un 

voluntari. D’igual manera hem pogut comptar amb un professional centrat en la tasca 

d’enregistrar en fotografies tot allò que passava durant la gala. Tot això ha sumat a 

l’hora d’afegir qualitat a l’esdeveniment. 

 

 

 

 

 

 

 



CAMINANT CAP ALS GARCI 2016_ 

 

Els premis Garci s’han consolidat ja com la pantalla des d’on veure tot allò que es 

realitza des d’un punt de vista juvenil, és per això que des de l’organització ens 

proposem donar un pas més enllà i convertir aquest esdeveniment en quelcom 

compartit pels joves, professionals, entitats i equipaments que formen part del 

districte. Al 2016, en aquesta línia, proposem crear una xarxa que treballi de 

manera transversal per a la visibilització i l’impuls d’iniciatives juvenils, el 

creixement personal i la interrelació dels i les joves dels diferents barris així com 

la cooperació entre professionals i entitats per a que els projectes juvenils i els 

propis protagonistes en surtin enfortits. 

En aquest sentit, i aprofitant que la propera edició estarem d’aniversari ja que serà 

la cinquena, volem presentar el programa OFF GARCI que tindrà com a objectiu 

principal la creació d’aquesta xarxa cooperativa entre barris amb un punt en comú, 

el lema dels Garci 2016, encara per determinar. Aquest programa pretén ser 

transversal en el temps i en l’espai, d’una banda cobrirà la franja del curs escolar i 

d’una altra serà un espai de participació pels 7 barris del districte de Sant Andreu. 

Aquest programa només serà possible gràcies a la implicació de moltes persones, 

professionals i joves. Per aconseguir-ho es marcaran un seguit de trobades entre tots 

aquells que hi participin de manera que es treballi en una línia ben definida i 

consensuada, doncs creiem que l’èxit i la cooperació vindran de la mà. Així establim 

les fases del programa de la següent manera: 

FASE 1_ JULIOL 2015 

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA OFF GARCI 

FASE 2_ SETEMBRE – OCTUBRE 2015 

TROBADES ENTRE PROFESSIONALS per definir la temàtica a treballar de manera 

transversal, definir accions, responsabilitats de cadascú i altres aspectes 

organitzatius. 

FASE 3_ NOVEMBRE 2015 – JUNY 2016 

ACCIONS DESCENTRALITZADES OFF GARCI. Cada trimestre es realitzarà una activitat a 

un barri diferent a on joves de tot el districte hi participaran. 



AGRAÏMENTS_ 

 

L’equip impulsor que ha organitzat aquest any la Gala dels Garci ha estat: 

 Rebecca Cosano i David Motoso, Dinamitzadors juvenils de Navas, la Sagrera i 

Congrés-Indians. 

 Alícia Aguilera, Directora de l’Espai Jove Garcilaso. 

 Ramón Barbet i Susanna Descals, cap de projecte de la Direcció de Serveis a 

les Persones i al Territori. 

 Xavier Ruiz, Dinamitzador juvenil de Franja Besós. 

 Vicente Sanguino, tècnic del Pla comunitari de Navas. 

 Oriol Piqué i Natalia Gómez, dinamitzadors de l’Intercanviador Jove. 

 Carol Santana, tècnica de Vivers de l’Espai Jove. 

 Eugènia Fernández, tècnica de Dona Districte Sant Andreu. 

Agrair també a : 

 Resta de membres de l’equip de Garcilaso: Helena Caro i Edu Gómez del 

Punt d’Informació Juvenil, Joshua referent sala jove, Nerea, Eli i Laura de 

l’Aquí t’escoltem, Jordi Funes i Victor Cervera del projecte musical, Toni 

Gassó i Carles Agulló del projecte audiovisual, Francesc Solanes 

administratiu de l’Espai Jove, Esperanza Redondo de consergeria. 

 Gina del Haro, Esther Plara, Suan Castillejos, i Mireia Guerrero. 

 Alicia León. 

 Marta Giralt tècnica de la Direcció d’Adolescència i joventut. 

 Candela i Xavi educadors de Carrer de la Franja Besós. 

 Georgina i Rubén referents de la sala jove Baró de viver 

 Emma de la Biblioteca José Barbero de Trinitat Vella. 

 Eugènia Fernández, Garci Honorífic any 2015. 

 Arnau Cristobal. Garci Honorífic any 2014. 

 Vicenta Pechuan. Membre del consell que fa entrega del premi honorífic. 

 Laia Ortiz, Regidora Districte Sant Andreu i 2a tinenta d’Alcaldessa.  

 Tots els referents dels 64 projectes, entitats i joves que han estat vitals en 

aquesta Gala. 

 Al Sant Andreu Teatre (SAT) per la seva acollida. 

Visita: http://espaijovegarcilaso.org/resum-nominacions-gala-dels-garci-2015-2/ 


