Justificació de subvenció de convocatòria general
Memòria d’actuació

Memòria d’actuació del projecte/activitat/servei subvencionat
Amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
A. SOBRE L’ENTITAT
1. DADES BÀSIQUES
Nom de l’entitat:

Associació Barceloneta Alerta

Persona responsable del projecte:

NIF:

G63428007

Sergi Riera i Roig

2. NOM I RESUM DEL PROJECTE SUBVENCIONAT
Nom projecte:

Pla Comunitari de la Barceloneta

Codi / Número expedient:

Breu descripció: Pojecte comunitari per potenciar la xarxa veïnal i els recursos del territori
Indiqueu a quina convocatòria es va finançar
Conveni 2013
B. SOBRE EL PROJECTE A JUSTIFICAR:
1. IDENTIFICACIÓ
PLA COMUNITARI DE LA BARCELONETA
Denominació:
2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT
Indicant les modificacions que s’hagin produït respecte al projecte presentat a la convocatòria i els
motius
El Pla Comunitari és una xarxa de veïns, veïnes, associacions, comerços i serveis que treballem
conjuntament per a millorar la qualitat de vida a la Barceloneta. Té l'objectiu de recuperar i
reforçar l’esperit de la comunitat i crear espais de trobada i cooperació per buscar solucions
comunes entre tots i totes davant les problemàtiques que van més enllà de l’àmbit individual. És un
projecte que mira per al bé comú i per a fer efectius els nostres drets socials: el dret a l’habitatge,
al treball, a la salut, a l’educació o a l’alimentació.

Àmbit temàtic i programa:
Participació i associacionisme
Lloc de realització de l’activitat o servei:
Barceloneta
Altres entitats col·laboradores en aquest projecte:
Associació de Veïns Barceloneta
Associació de Veïns l’Òstia
Plataforma en defensa de la Barceloneta
Associació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta
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GAMAR (Grup d’Ajuda d'Alcohòlics Rehabilitats)
Associació Cultural Casa de la Barceloneta 1761
Associació Cultural La Professional
AMPA i Plataforma CEIP Mediterrània
AMPA St. Joan Baptista

Coordinadora de Cors de la Barceloneta

Comissió de Festa Major

Grup de Veïnes de la Barceloneta

Església Evangèlica

AMPA CEIP Alexandre Galí

Farmàcies de La Barceloneta

Caritas

Filles de la Caritat

Parròquia de Sant Miquel del Port

Barceloneta Cuina

AMPA Escola Bressol La Mar

Fundació Desenvolupament Comunitari
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Associació de Venedors del Mercat de la Barceloneta

Cooperativa Creant

Grup Coral Barceloneta Gentil

Taller Escola Barceloneta

Confraria de Pescadors

Banc del Temps Barceloneta

Data d’inici:
Data de finalització:
Import finançat per l’Ajuntament de Barcelona:

38450

Import total final del projecte:
Percentatge dels fons Ajuntament de Barcelona/Import total

3. DESTINATARIS DEL PROJECTE
(Quins han estat els destinataris del projecte i quina ha estat la seva participació en el procés de
definició, execució i seguiment)
Els destinataris del projecte són els veïns i les veïnes de la Barceloneta que participen, activament
en tot el procés comunitari: des de la definició de les iniciatives engegades, a l'execució i el
seguiment de les mateixes.

4. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS I RESULTATS
Objectiu:
Quin ha estat l’objectiu assolit pel projecte i quines desviacions s’han produït respecte a l’objectiu
proposat al projecte presentat.
Els dos grans objectius del Pla Comunitari de la Barceloneta són la millora de la qualitat de vida de
la gent del barri i l'enfortiment ciutadà.
Pel que fa a la millora de la qualitat de vida de la gent del barri volem, sobretot, detectar els
problemes socials que afecten el territori, arribar a un consens sobre les prioritats i els objectius
comuns i articular respostes col·lectives des de la xarxa de veïns, associacions, entitats i serveis
públics del barri. En aquest sentit, si bé s'ha aconseguit articular accions i actuacions col·lectives, i
implicar diversos agents del territori, el gran repte continua sent millorar la detecció dels problemes
socials mitjançant el treball en xarxa i ampliar la xarxa d'agents implicats.
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Pel que fa als processos d'enfortiment ciutadà, treballem per la promoció de la participació,
l'organització i el treball en xarxa de veïns, associacions, entitats i serveis de la Barceloneta. En
aquesta línia, s'han seguit reforçant els vincles comunitaris i potenciant la coordinació i el treball
conjunt entre els diversos agents, però segueix resultant difícil mobilitzar veïns no associats i
algunes associacions i entitats de l'entorn; així com la consolidació d'espais i projectes que no
compten amb la dinamització d'un professional. Tot i els esforços de comunicació i visibilització que
s'han fet, aquesta pota continua quedant una mica coixa sense l'existència d'un suport web del
projecte.
Resultat 1:
Els resultats són els productes que el projecte pot garantir com a conseqüència de l’execució de
les seves activitats. El seu assoliment es pot garantir totalment amb l’execució del projecte.
Explicar els resultats assolits a l’execució del projecte i relacionar-los amb els proposats en la
presentació inicial. Motivar, si s’escau, les desviacions produïdes. Determinar el grau d’assoliment
de cada resultat.

Articulació d'iniciatives comunitàries que donen resposta als problemes socials del barri.
Al llarg del 2013, s'ha seguit apostant per les iniciatives comunitàries ja existents (com l'Escola de
Salut, Bon Veïnatge Portes Obertes, o el projecte Bon Veïnatge amb la Gent Gran), s'han
consolidat algunes propostes (com el projecte Bon Veí Bon Profit) i s'han engegat noves iniciatives
(com Barceloneta Proa a la Mar, un projecte de formació, ocupació i desenvolupament local).
Tot i que s'ha treballat específicament amb els centres educatius del territori, i amb les seves
AMPES, la feina feta no s'ha acabat de concretar en una actuació concreta (més enllà de la
coneixença, l'intercanvi d'informacions i col·laboracions puntuals en el marc de tallers o xerrades
formatives per a famílies i/o alumnes).
D'aquesta manera, les iniciatives comunitàries portades a terme al 2013 es poden resumir en:
- Desenvolupament local: Promoció d'actuacions i activitats per potenciar l'activitat econòmica i les
oportunitats del territori.
•

•

'Barceloneta, proa a la mar'. És un projecte de desenvolupament local de la Barceloneta
que vol millorar la qualitat de vida de la població mitjançant la recuperació del vincle amb la
mar com a tret d'identitat sociocultural. La proposta vol dinamitzar l'economia local, crear
ocupació de qualitat per a la gent del barri, promoure la formació professional connectada
amb les necessitats i oportunitats del territori, promoure iniciatives d'autoocupació i economia
local, optimitzar els recursos ocupacionals i formatius disponibles, i enfortir els llaços i els
vincles comunitaris.
'Intermediació laboral'. És una proposta que vol afavorir la inserció de les persones de la
Barceloneta en situacío d'atur mitjançant convenis de col·laboració amb les empreses de
l'entorn.

- Salut: Treballar projectes de salut des d'una perspectiva comunitària.
•

Escola de Salut. És un espai educatiu que promou l'autonomia personal i l'adquisició
d'hàbits saludables a partir de la la prevenció, el coneixement i la participació ciutadana.
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•

Entrenosaltres. Són unes jornades de reflexió que giren al voltant de la prevenció, la
informació i la sensibilització sobre els consums, les adiccions i les desigualtats. És també
un espai de treball comú entre els serveis i les associacions que treballen l’acoholisme i les
drogodependències.

- Educació i cultura: Treballar projectes dels àmbits de l'educació i la cultura des d'una perspectiva
comunitària
•

Iguals i Diferents. Projecte enfocat a promoure la perspectiva de l’equitat de gènere de
manera transversal a la xarxa d’entitats, veïns, veïnes i professionals del barri. Els seus
objectius són la implementació d’un programa de capacitació i formació adreçat a serveis
públics i entitats, l’articulació d’una programació d’activitats específiques sobre l’equitat de
gènere, i el suport a la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les activitats
comunitàries del barri.
• Blog de les veïnes de la Barceloneta. Espai des d'on un grup de dones de la Barceloneta
donen el seu punt de vista sobre coses que passen al barri i a la societat.
• Cicle de xerrades 'Ens Coneixem' Cicle de xerrades que tenen com a objectiu donar a
conèixer els recursos del barri als veïns.
- Acció Social: Impulsar actuacions orientades a potenciar els valors de bon veÏnatge, solidaritat I
suport mutu per reforçar la xarxa comunitària i incrementar la implicació de tots els veïns I veïnes.
• Bon veí, bon profit. Xarxa comunitària que vol donar resposta a les necessitats alimentàries
de les famílies del barri que estan atravessant una situació de precarietat i, al mateix temps,
promoure hàbits d'alimentació sana i responsable.
• Bon veïnatge amb la gent gran. Iniciativa veïnal orientada a disminuir el sentiment de
soledat i aïllament de les persones grans del barri, a reforçar la seva autonomia personal i la
seva xarxa social, i a defensar els seus drets socials.

Resultat 2:
Els resultats són els productes que el projecte pot garantir com a conseqüència de l’execució de
les seves activitats. El seu assoliment es pot garantir totalment amb l’execució del projecte.
Explicar els resultats assolits a l’execució del projecte i relacionar-los amb els proposats en la
presentació inicial. Motivar, si s’escau, les desviacions produïdes. Determinar el grau d’assoliment
de cada resultat.
Reforç dels vincles comunitaris i potenciació de la coordinació i el treball conjunt entre
veïns, associacions, entitats i serveis públics del territori
Durant el 2013 s'ha seguit treballant per promoure processos d'enfortiment ciutadà. Aquesta feina
s'ha fet, sobretot, a través dels espais de participació comunitaris i dels grups de treball específics
de cada projecte. Més enllà, però, de la coordinació, la dinamització i la cura d'aquests espais,
s'han seguit cuidant, especialment, les relacions i els vincles personals, mitjançant tant espais
formals com informals. També s'ha seguit treballant per a la incorporació de noves persones,
especialment aquelles no vinculades a cap entitat o associació. Aquest any han coexistit els espais
comunitaris següents:
Espais de participació:
TAULA DE BON VEÏNATGE:
La Taula de Bon Veïnatge es crea al febrer de 2012 en el marc del Pla Comunitari de la
Barceloneta, com un espai comunitari per tirar endavant la proposta de “Bon veïnatge, portes
obertes”.
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Qui en forma part?:
Associació Barceloneta Alerta, Associació de Veïns l’Òstia, Associació de Veïns Barceloneta,
GAMAR, ACIB, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Banc del Temps Barceloneta, Església
Evangèlica, AMPA Sant Joan Baptista, Casal Gent Gran Barceloneta, Centre de Serveis Socials
Barceloneta, A Partir del Carrer, CAP Barceloneta, Càritas, Tècnica de Barri.
En el marc de la Taula de Bon Veïnatge, s'han creat una comissió d'Habitatge i una Taula
d'Ocupació, impulsades pels veïns del barri.
TAULA PER A L'EQUITAT DE GÈNERE:
Nascuda al 2012 com a espai de treball comunitari i de seguiment del projecte Iguals i Diferents,és
una iniciativa impulsada amb la voluntat promoure l'equitat de gènere al barri, reforçant la
perspectiva de gènere entre els serveis i les associacions del barri, i treballant per donar un sentit
comú a les diferents intervencions de gènere desenvolupades al barri.
Qui en forma part?
PIAD Ciutat Vella, Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, Centre de Serveis Socials Barceloneta, A
Partir del Carrer, Centre Cívic Barceloneta, CAP Barceloneta, Casal de Gent Gran Barceloneta,
Càritas Diocesana, Paidos Barceloneta, Tècnica Servei a les Persones del Districte de Ciutat Vella,
Tècnica de Barri Barceloneta
TAULA D'INFÀNCIA I JOVES:
Convocada des de la Tècnica de Barri, és l'espai on es treballa, en l'àmbit comunitari, els aspectes
educatius rellevants que afecten els nens, adolescents i joves del barri.
Qui en forma part?
Casal Infantil Barceloneta, Projecte Franja, Centre Cívic Barceloneta, Escola Bressol Mar, AMPA
Escola Bressol Mar, CEIP Mediterrània, AMPA CEIP Mediterrània, CEIP Galí, IES Salvat Papasseït,
IES Narcís Monturiol, Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, AAVV L’Ostia, EAIA, CSS Barceloneta ,
Tècnica de Barri
Grups de treball vinculats als projectes:
Grup motor de l'Escola de Salut: CAP Barceloneta, Casal de Gent Gran Barceloneta, Biblioteca
Barceloneta-La Fraternitat, GAMAR, Dones de la Barceloneta, veïns i veïnes del barri.
Xarxa EntreNosaltres: Barceloneta Alerta, Famílies Anònimes, Al-anon, GAMAR, Narcòtics
Anònims, Centre Cívic Barceloneta, IES Salvat Papasseït, A Partir del Carrer, Obra Social Santa
Lluïsa de Marillac, CAS Barceloneta-Hospital del Mar, CAP Barceloneta, Projecte Franja, Casal
Gent Gran Barceloneta, Agència de Salut Pública de Barcelona
Grup organitzador Bon Veí, Bon Profit: Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Església
Evangèlica, AVV l'Òstia, AVV Barceloneta, Associació Barceloneta Alerta, veïns i veïnes del barri.
Barceloneta, Proa a la Mar: Associació Barceloneta Alerta, Agrupació de Comerciants i Industrials
de la Barceloneta, AVV de la Barcelona, AVV de l'Òstia, Aposta Sccl, Banc del Temps de la
Barceloneta, Barceloneta Cuina, CAP de la Barceloneta, Càritas, Casa de la Barceloneta 1761,
Consorci El Far, Creant, Escola d'Adults de la Barcelona, Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya, Fundació Desenvolupament Comunitari, Fundació Navegació Oceànica de Barcelona,
Global Marine, IES Salvat Papasseit, IES Narcís Monturiol, La Professional, La Salle Barceloneta,
TEB Barceloneta
Bon Veïnatge amb la Gent Gran: veïns i veïnes que col·laboren amb el projecte.

5. FASES DEL PROJECTE ( EXECUCIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT)
EXECUCIÓ:
Activitats rellevants a través de les quals s’executarà el projecte
Són les accions indispensables per aconseguir cadascun dels resultats. A cada resultat li
corresponen un conjunt d’accions. Indicar les activitats executades per l’assoliment de cada
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resultat. Explicar els motius de les desviacions produïdes respecte al projecte original, si es que
s’han produït
Resultat 1:
Articulació d'iniciatives comunitàries que donen resposta als problemes
socials del barri
Activitat 1: Barceloneta Proa a la Mar
Tot i que és un projecte relativament nou està engrescant molta gent del barri, tant
professionals com veïns. Es percep com un projecte ambiciós, però realment
necessari i important per a la Barceloneta. En aquest sentit, s'està avançant en dues
direccions diferents (tot i que paral·leles): per una banda, s'està construint una
proposta sòlida pel que fa a la formació, l'ocupació i el desenvolupament local, i, per
altra banda, s'està treballant per enfortir la xarxa comunitària de l'entorn. Les
següents fases serviran per acabar de definir el projecte i per començar a concretar
les primeres actuacions.
Activitat 2: Intermediació Laboral
Inicialment era un projecte que comptava amb la presència d’entitats i serveis, però
en aquests moments només està gestionat per veïns (amb el suport de les
treballadores comunitàries). En aquest sentit, el projecte està tenint una incidència
real al barri, però un impacte limitat a causa de la poca professionalització del servei
que s’ofereix i de les limitacions de temps i dedicació que tenen les persones que hi
formen part.
Activitat 3: Escola de Salut
Després de sis anys, el projecte de l’Escola de Salut està prou consolidat a la
Barceloneta. Per una banda, la col·laboració dels professionals dels serveis sanitaris
i socials del barri, així com de veïns especialistes en diferents temàtiques, que són
qui imparteixen les classes, és un recurs amb que comptem any rere any, amb una
voluntat molt clara d’apropar els professionals dels serveis públics a la ciutadania.
Per altra banda, la valoració de l’Escola que fan els veïns i, sobretot, les veïnes que
hi participen és molt positiva: tant pel que fa als vincles que es generen entre elles,
com pels coneixements adquirits en temes de salut, que faciliten l’assumpció d’hàbits
més saludables i augmenten l’autonomia de les persones respecte als serveis de
salut. Tot això es va reflectir a la valoració feta per part de les alumnes, al mes de
juliol. A nivell organitzatiu, volem destacar la incorporació d’una treballadora de la
Biblioteca al Grup Motor del projecte, reforçant l’aportació d’aquest equipament.
Activitat 4: Entrenosaltres
La proposta d'EntreNosaltres ha estat possible gràcies a la voluntat de diversos
serveis públics i associacions del barri que han volgut comprometre's en un procés
col·lectiu enfocat a la prevenció i conscienciació respecte al problema de les
addiccions. Aquest procés ha permès, per una banda, reforçar la coordinació dels
diferents agents a l'hora d'articular una resposta conjunta vers un problema que, a la
Barceloneta, és cada vegada més greu. I, per altra banda, els vincles establerts
gràcies a la proposta d'Entrenosaltres han obert noves possibilitats de col·laboració
que s'han començat a materialitzar en altres àmbits. Sobretot ha reforçat la
implicació a nivell comunitari dels serveis que treballen amb joves (IES Salvat
Papasseit, Projecte Franja, etc. ), els quals, a causa de l'origen del Pla Comunitari
vinculat al col·lectiu de la gent gran, han trigat més temps en identificar-se i formar
part del Pla (per exemple, en el projecte comunitari de Barceloneta, Proa a la Mar).
Activitat 5: Cicle de xerrades 'Ens coneixem?'
Malgrat la proposta inicialment va ser molt compartida per tots els membres de la
Taula de Bon Veïnatge, implicant-se directament en la seva difusió, a la pràctica hem
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constatat un compromís baix, ja que l’assistència dels veïns a les xerrades va ser
molt pobre. Valorem positivament el desenvolupament de les sessions, molt
interessants, i com en alguns casos van donar lloc o van motivar nous vincles i
inquietuds.
Activitat 6: Iguals i Diferents
El projecte Iguals i Diferents ha contribuït a la sensibilització de gènere a la
Barceloneta i al treball en xarxa entre els diversos professionals del territori. Com a
aspectes a millorar, cal destacar la poca connexió que han tingut algunes de les
activitats plantejades amb les necessitats reals de l’entorn i la impossibilitat de fer
intervencions a mitjà termini que permetessin la continuïtat. Així mateix, ha estat un
projecte molt vinculat als professionals que no ha acabat d’implicar als veïns i a les
entitats del barri.
Activitat 7: Blog de les veïnes
Fins a l’estiu del 2013 el blog de les veïnes s’ha fet amb el suport de dues persones
contractades que dinamitzaven les tres sessions setmanals. De cara al setembre,
per qüestions de pressupost ja no es podia comptar amb aquestes persones i es va
decidir replantejar el projecte. En aquest sentit, des del setembre les dones es troben
el dimecres a la tarda i funcionen de manera autònoma, amb el suport quinzenal
d’una treballadora comunitària. El grup està cohesionat i durant aquest any ha
adquirit confiança, coneixements i eines per a la gestió del blog i del propi grup.
Activitat 8: Bon Veí, Bon Profit
El projecte de Bon Veí, Bon Profit va néixer al 2012 dins del marc de la Taula de Bon
Veïnatge, poc temps després de la creació d’aquest espai comunitari que avui s’ha
convertit en el més consolidat del barri, amb la participació de nombrosos serveis
públics i associacions veïnals. El projecte ha ajudat molt en aquest procés de
consolidació de la Taula. La voluntat de donar resposta col·lectivament a una
necessitat bàsica com és l’alimentació, és un valor que comparteixen tots els agents
del barri, tant professionals com veïns. A aquest aspecte s’hi ha de sumar que el
projecte ha aportat petits èxits molt concrets que han estimulat l’optimisme i el sentit
de la participació.
Activitat 9: Bon Veïnatge amb la Gent Gran
El projecte funciona des dels inicis del Pla Comunitari, al 2005. El seu punt més fort
és la relació que s’estableix entre el col·laborador i la persona gran, una relació molt
positiva, emocionalment significativa i enriquidora per ambdues parts. A més a més,
per a moltes persones és la primera experiència de participació en un projecte
veïnal, col·lectiu. Com a punts febles del projecte, veiem que no hi ha una cohesió
forta entre els membres del grup, prou heterogeni, i que no hi ha capacitat
d’autoorganització. És a dir, que el projecte depèn molt de l’organització i coordinació
des de l’Oficina de la Gent Gran. Continua tenint més pes en la motivació dels
col·laboradors la vinculació personal amb la persona acompanyada que la voluntat
d’actuar col·lectivament per fer front a una realitat del barri.
Resultat 2:

Reforç dels vincles comunitaris i potenciació de la coordinació i el treball
conjunt entre veïns, associacions, entitats i serveis públics del territori
Activitat 1: Taula de Bon Veïnatge
Aquest segueix sent l'espai comunitari més consolidat del barri. Hi assisteixen
professionals del territori, entitats i membres d'algunes associacions i es treballa al
voltant de tres grans eixos: ocupació i economia local, habitatge i gent gran. Es fan
reunions cada mes i mig o dos mesos.
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Activitat 2: Taula per a l'Equitat de Gènere
Durant el 2013 la Taula l'ha dinamitzada La Professional, l'associació del barri que ha
gestionat el projecte comunitari Iguals i Diferents. Amb la presència del projecte, la
Taula s'ha convertit més en un espai de seguiment del projecte, que no en un espai
real de participació. Aquest fet ha provocat, d'una banda, que l'activitat de la Taula es
limités a l'activitat prevista pel projecte i, d'altra banda, que la presència de veïns o
associacions hagi estat molt escassa. Al desembre va finalitzar el projecte
pressupostat i es va decidir que el Pla Comunitari reemprengués la dinamització de
l'espai.
Activitat 3: Taula d'Infància, Adolescència i Joves
Aquesta Taula es convoca des del Tècnic de Barri. Com que durant el 2013 hi ha
hagut un canvi en la figura del Tècnic de Barri, la Taula ha estat inoperativa molts
mesos. La manca d'aquest espai de coordinació i participació ha dificultat molt
l'articulació d'iniciatives i actuacions vinculades amb la comunitat educativa.
AVALUACIÓ I SEGUIMENT:
Pla d’avaluació i seguiment del projecte
Descripció del pla d’avaluació:
Explicar com s’ha executat el pla d’avaluació previst al projecte presentat

Calendari
Data d’inici:
/
/

Com que fins al moment no existeix un espai marc del Pla Comunitari, tampoc noData de
hi ha un espai general des d'on avaluar el conjunt de les actuacions. L'avaluació ifinalització:
el seguiment de les diverses iniciatives es fa en el marc del mateix grup de treball
/
/
del projecte (Escola de Salut, Entrenosaltres, Iguals i Diferents, Bon Veí Bon Profit,
Bon Veïnatge amb la Gent Gran) i en el marc de la Taula de Bon Veïnatge.
Resultats: Indicadors definits per a l’avaluació i seguiment de les activitats
descrites a l’apartat anterior.
Donar els valors assolits per cada un dels indicadors proposats al projecte
presentat, relacionar-los amb els valors previstos i interpretar el seu significat.
Resultat 1:
Resultat 2:
Resultat 3:
Resultat 4:
Resultat 5:
Resultat 6:
6. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Productes executats:
Cartells, díptics, tríptics o altres programes de mà, banderoles, web o altres sistemes de difusió
A falta de recursos per crear una pàgina web del projecte, la comunicació i difusió de les diverses
informacions relatives a les accions comunitàries del barri, s'han realitzat mitjançant el correu
electrònic (i la base de dades d'entitats, veïns i serveis públics del territori), cartells i díptics
informatius, les xarxes socials (Facebook) i el mateix boca orella.
Missatge i públic objectiu al que s’ha adreçat la comunicació
Veïns i veïnes de la Barceloneta, i també persones vinculades a associacions, projectes o serveis
d'altres barris que puguin reforçar i col·laborar amb els projecte comunitaris de la Barceloneta.
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Memòria d’actuació

SOLIDESA I FINANÇAMENT
7. RECURSOS UTILITZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE
Humans: Nombre de persones que han participat al projecte
Recursos propis de l’entitat:
Les dues treballadores comunitàries del PDC.
Recursos aliens a l’entitat:

Infraestructurals: Locals, instal·lacions, equips tècnics per al desenvolupament del projecte
Infraestructures pròpies:
Despatx, ordinador, telèfon, impressora
Infraestructures alienes en règim de lloguer o compra:

Materials: allò que heu comprat o llogat

8. VALORACIÓ QUALITATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT
La valoració del 2013 és en general positiva, tant per la consolidació de les iniciatives comunitariès,
com pel treball relacional i en xarxa.
Com a aspectes a seguir treballant de cara al 2014 podríem anomenar:
- La implicació de nous veïns, no associats.
- La implicació d'entitats i serveis amb qui el treball conjunt és més dificultós
- La visibilització i la comunicació del Pla Comunitari
- El foment de l'autoorganització i el consolidament de l'activitat dels grups sense la dependència del
suport professional
- La millora de l'avaluació
- L'impuls d'un espai paraigües del Pla Comunitari
9. ANNEXES
Adjuntar si s’escau, tríptic, dossiers de premsa, fotografies, memòria de l’entitat....

Barcelona,
de
de
Signatura del/de la sol·licitant i segell de l’entitat
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