PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DE LA BARCELONETA
Memòria 2014
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. Tenim
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, com el dret a l’habitatge, al treball, a la salut, a
l’educació o a l’alimentació.
ÀMBITS D'ACTUACIÓ I PROJECTES
[OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL]
BARCELONETA PROA A LA MAR
Aquest 2014 l'hem dedicat, principalment, a consensuar un esborrany del projecte, amb
uns objectius i unes línies estratègiques compartides, i a decidir quines eren les
actuacions prioritàries per tirar endavant. També hem recollit informació sobre la
Barceloneta i sobre els sectors que s'han considerat estratègics per al projecte (vincle
amb el mar, turisme, comerç i sostenibilitat) i hem treballat per donar conèixer el projecte
al barri (mitjançant reunions, presentacions a espais de participació del barri o jornades
participatives) i incorporar-hi nous agents. Així doncs, el projecte ha suposat una
oportunitat per implicar noves entitats i serveis del territori; per conèixer (i en alguns casos
també implicar) nous veïns i veïnes del barri (sobretot a partir de l'acció del Punt
d'Informació i Orientació Laboral); i per debatre sobre el model de desenvolupament
socioeconòmic del barri.
El grup motor del projecte el formen l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la
Barceloneta, l'AVV de la Barceloneta, l'AVV de l'Òstia, el Banc del Temps de la
Barceloneta, la Cooperativa Desenvolupament Comunitari, el Consorci El Far, l'IES Salvat
Papasseit, l'INS Narcís Monturiol, la La Fàbrica del Sol, La Salle Barceloneta, el PIJ Ciutat
Vella i veïns i veïnes a títol individual. També participen al projecte l'Associació
Barceloneta Alerta, la Biblioteca Barceloneta La Fraternitat, el CAP de la Barceloneta,
Càritas, la Casa de la Barceloneta 1761, el Centre Cívic Barceloneta, l'Espai de Mar, i La
Professional. Aquest 2014 el grup motor del projecte s'ha reunit 12 vegades, més enllà de
les reunions de les diverses comissions de treball i de les reunions realitzades amb altres
agents (com el Districte de Ciutat Vella o Barcelona Activa).
Actuacions
•

Taula d'Ocupació / Punt d'Informació i d'Orientació Laboral

De gener a maig
En el marc de la Taula d'Ocupació, es reben currículums de gent del barri que busca feina
(al mes de maig n'hi havia més de 600) i, al mateix temps, es contacta amb empreses de
l'entorn per aconseguir llocs vacants. Es fa un esforç per ordenar i sistematitzar la
informació. S'aconsegueixen insercions a diverses empreses i un acord amb Acciona per
cobrir 30 llocs de feina amb persones de la Barceloneta, prèvia selecció de candidats i
formació d'anglès bàsic.
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De maig a desembre
A partir del 20 de maig es compta amb el suport d'una professional (de maig a novembre
contractada a través d'un pla d'ocupació, i de novembre a desembre a través d'una petita
subvenció rebuda per part de Foment de Ciutat Vella). La seva arribada permet consolidar
la tasca iniciada per la Taula d'Ocupació. En aquests mesos, s'efectuen les tasques
següents:
– Acompanyament a la recerca de feina, mitjançant tutories individuals i espais
grupals en què es s'han treballat els canals i les eines de recerca de feina, la
preparació per superar amb èxit entrevistes de feina, l'elaboració i millora del propi
currículum, així com habilitats de comunicació, presentació i treball en equip. De
maig a desembre s'atenen 509 persones i, d'aquestes, 265 s'insereixen al mercat
de treball.
– Formació
– Tres tallers de recerca de feina amb aplicacions informàtiques, als quals han
assistit unes 30 persones.
– Dos cursos de manipulació d'aliments, de 20 hores, i amb una assistència de 25
i 20 persones respectivament.
– Tallers d'alfabetització digital aplicats a la recerca de feina adreçats a persones
major de 40 anys sense competències informàtiques, que han cursat unes 12
persones.
– Intermediació laboral, sobretot amb les empreses del propi territori. Al llarg
d'aquest 2014 s'ha fidealitzat la col·laboració amb el projecte amb 22 empreses, les
quals prioritzen la contractació de proximitat. A més a més, des del PIOL s'ha
facilitat un seguiment de les persones més enllà de la contractació, fet que ha
permès consolidar els llocs de feina, reduint els riscos d'acomiadament,
Ha estat, sobretot, però, una oportunitat per vincular nous veïns i veïnes amb les
iniciatives comunitàries del barri. Especialment rellevant ha estat la possibilitat de
contactar amb joves de la Barceloneta, molts dels quals han participat activament de les
activitats proposades des d'aquest espai.
•

Programa 'Fem Ocupació per als Joves', subvencionat pel SOC i promogut pel
Consorci El Far, dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys que es troben en situació d'atur i
amb una manca de formació especialitzada i/o poca experiència laboral. Ha
permès contractar 11 joves durant sis mesos i, 3 joves més fora del programa,
arran de les accions realitzades.

•

Curs de confecció marítima per a persones, prioritàriament, de la Barceloneta,
realitzat a l'Escola Drassana del Consorci El Far, i acompanyament a un grup de
dones en el seu procés d'emprenedoria col·lectiva, donant-los suport,
assessorament (Fundació CP'AC i Fundació L'Esperança) i facilitant-los material
(teles) mitjançant un acord de col·laboració amb una empresa del Port. Finalment,
però, el projecte no va tirar endavant.

•

Estudi sobre el teixit comercial de la Barceloneta, que ha permès fer una
aproximació a les necessitats i oportunitats del territori a través de les visions i
percepcions dels propis comerciants i que ara, resultats en mà, ha de permetre
dissenyar accions adequades per a la dinamització del teixit comercial del barri,
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incidint especialment en les oportunitats d'ocupació, formació i promoció local de la
Barceloneta.
•

Primeres actuacions per a la promoció del vincle amb el mar als centres
educatius mitjançant l'aprovació del Pla d'Acció per al Foment de la Cultura del
Mar a la Barceloneta, elaborat pel Consorci El Far, i el disseny d'accions pilot per al
foment dels esports nàutics, juntament amb l'Espai de Mar.

•

Elaboració d'un vídeo en què un grup de veïns i professionals expliquen el
projecte.

•

Elaboració d'una exposició explicativa del projecte

•

Primera trobada amb les empreses de la Barceloneta per tal d'explicar-los el
projecte i buscar la seva implicació. Van venir Hotel Arts Barcelona, Marina Port
Vell, Marina Barcelona 92 SA, Port 2000, Bar Jai-ca i Loteria Illa de Maians,
Oxygen Comunicació, Yacht Solutions Marinegrup, Port Olímpic de Barcelona,
Global Marine Consultants, Mafre (més enllà d'altres empreses que no van poder
venir però que van manifestar el seu interès en el projecte, tals com Desigual,
Acciona o Ingesan). A partir d'aquí estem treballant amb aquestes, i d'altres
empreses, per tal de signar acords de col·laboració estables.

•

Primera Jornada Participativa, dissabte 18 d'octubre, per tal de donar a conèixer
el projecte entre els veïns i veïnes del barri i recollir noves aportacions.

•

Segona Jornada Participativa, dissabte 13 de desembre, amb l'objectiu de
començar a consensuar les línies estratègiques del futur Pacte per a l'Ocupació i el
Desenvolupament Local.

•

Coordinació amb altres agents:
◦ Punt d'Informació Juvenil de Ciutat Vella
◦ Barcelona Activa (Convent de Sant Agustí)
◦ Clúster nàutic
◦ Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
◦ NOVA i el Programa Activa't
◦ Fundació Marianao

•

Recerca de finançament. Al llarg de l'any hem estat buscant finançament per al
projecte a través de diverses fonts:
◦ Administracions: Districte de Ciutat Vella; Foment de Ciutat Vella; Departament
d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona; Direcció General d'Acció
Cívica i Comunitària, del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya; Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Barcelona.
◦ Empresa privada
◦ Altres fonts de finançament: campanya de finançament col·lectiu, Premi Piñol,
oficina de La Caixa de la Barceloneta, subvencions de l'Ajuntament de
Barcelona per al 2015
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[SALUT]
ESCOLA DE SALUT
Aquest 2014 s'ha celebrat la 7a edició de l'Escola de Salut de la Barceloneta. L'Escola és
un espai d'aprenentage i relació per a veïns i veïnes del barri, on es promou l'autonomia
de les persones, l'adquisició d'hàbits saludables, el coneixement i la participació. Gràcies
a la col·laboració de molts professionals vinculats a l'àmbit de la salut, l'Escola segueix
sent possible any rere any.
Enguany l'Escola es va inaugurar dimecres 8 de gener amb el doctor Jordi Camí, director
de la Fundació Pasqual Maragall i del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Les classes s'han seguit fent de 16:00 a 17:30 al Casal de Gent Gran de la Barceloneta i
mantenint els dos nivells: el primer, per a les persones que comencen, i, segon, per a les
persones que ja han fet el primer curs i que volen aprofundir en nous coneixements.
Enguany han acabat el curs unes 25 persones, tant a primer com a segon. Des de l'equip
comunitari aquest any s'ha fet un acompanyament quinzenal al grup de primer, per tal
d'afavorir-ne la cohesió, reduir el nombre d'abandonaments i afavorir els vincles
comunitaris.
Un cop al mes, la Biblioteca s'ha traslladat al Casal per tal d'oferir suport bibliogràfic a les
diverses temàtiques treballades a classe i, a més a més, ha organitzat dos clubs de
lectura vinculats amb el càncer de mama i l'alzheimer.
Enguany s'ha fet una sortida al Banc de Sang i Teixits, conjunta entre els grups de primer i
de segon de l'Escola, amb una valoració molt positiva per part de les assistents.
La cloenda de l'Escola es va celebrar dimecres 25 de juny amb la participació d'alumnes
de primer i segon de l'Escola, professionals del CAP i del grup motor del projecte, del Blog
de les Veïnes i l'actuació de Barceloneta Canalla. Com sempre, es van donar els dossiers
i els diplomes als alumnes que van finalitzar el curs amb èxit i la festa es va acabar amb
un berenar conjunt.
A final de curs s'ha fet una avaluació participativa per valorar el funcionament de l'Escola i
recollir propostes per a l'Escola de l'any següent. Durant l'any s'ha treballat per trobar la
manera d'obrir l'Escola a un públic més jove (a través del Casal Infantil i les AMPES), però
sigui per falta d'interès o per la impossibilitat d'arribar a més famílies; no ha estat possible.
A més a més, des de l'Escola de Salut s'ha col·laborat i/o participat a:
•
•
•
•

Festa de la Primavera
Primera Cursa Popular de la Barceloneta
Campanya Especial de Donació de Sang de l'estiu
Club de Lectura 'El Barri del Sorral' organitzat per la Biblioteca

El Grup Motor de l'Escola de Salut, format pel CAP, el Casal de Gent Gran Barceloneta, el
Casal de Gent Gran Mediterrània, la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, Gamar i
alumnes de l'Escola, s'ha reunit tres vegades en aquest 2014.
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ENTRENOSALTRES
Aquest any s’ha consolidat la xarxa d’associacions i serveis públics que impulsa el
projecte, i s’ha incorporat de manera molt activa Al anon, associació de familiars
d’alcohòlics. També s’han redefinit els objectius i la forma d’organització, en funció les
necessitats detectades i d’allò aprés en el procés que portem des de l’inici del projecte,
des d’una concepció més centrada en l’addicció a substàncies, fins a una visió més
integral, que entén l’addicció com una necessitat compulsiva, patològica i autodestructiva
que es pot donar en qualsevol àrea de la vida.
S’ha constituït una comissió de coordinació amb els centres educatius, que s’ha
convertit en un espai on compartir i coordinar els programes, iniciatives i projectes
impulsats per i amb els joves del barri des dels diferents serveis que hi treballen, la qual
cosa ha permès iniciar una línia de treball més continuada i eficaç en la detecció i la
prevenció i l’atenció de les addiccions entre els joves. També s’ha aconseguit la
complicitat i col·laboració de nous agents: Servei d'Orientació sobre Drogues, Club
Natació Atlètic-Barceloneta, Mc Redecki i Poker d’Asos, així com veïns que van participar
com a voluntaris en l’organització de la cursa. Malgrat això, encara tenim el repte
d’implicar molt més directament els centres esportius del barri, així com els altres centres
educatius.
Durant l’any, es va reunir 8 vegades tota la xarxa EntreNosaltres (Agència de Salut
Pública, Al anon, A Partir del Carrer, CAP Barceloneta, Casal de Gent Gran Barceloneta,
Famílies Anònimes, GAMAR, IES Salvat Papasseit, Narcòtics Anònims, Obra Social Santa
Lluïsa de Marillac, Projecte Franja), i tres vegades els serveis que treballen amb joves al
barri. Després de les jornades es va fer una avaluació compartida, la qual ha permès
detectar els aspectes que han anat millor i allò que hem de millorar. La dificultat més
evident ha estat aconseguir la implicació dels joves en el projecte (dificultat que ens
trobem en general en totes les àrees de treball comunitari). Els aprenentatges fets en el
projecte Entrenosaltres ens han permès replantejar l’estratègia per facilitar i promoure la
participació dels joves.
Activitats:
•

Activitats a l’Institut Salvat Papasseit:

Es va organitzar un taller de periodisme audiovisual per elaborar un vídeo sobre el
tema de les addiccions, amb estudiants de 4t d’ESO, en el marc del Projecte APDICUM
(tercer trimestre). El taller va promoure una reflexió i debat entre els estudiants, a partir de
conèixer els diferents recursos existents que hi ha al barri, i el resultat és un material que
tenim per continuar treballant el tema a altres espais (Escola de Salut, etc.).
Xerrada-debat sobre addiccions, dinamitzada pel SOD (Servei d'Orientació sobre
Drogues); una amb estudiants de 4t d’ESO i, una altra, amb els de 1r de Batxillerat.
Cinefòrum: "Els Nens Salvatges", amb estudiants de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat.
Debat dinamitzat per part d'Infermeres del Servei de Salut Comunitària de Ciutat Vella
(Agència de Salut Pública de Barcelona).
•

Jornades EntreNosaltres:

En el marc de les Festes de la Primavera de la Barceloneta, es van organitzar una sèrie
d’activitats obertes al barri orientades a la prevenció d’addiccions i a visibilitzar els
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recursos que hi ha al barri sobre el tema:
9 d'Abril. Xerrada-debat "Alcohol. Drogues legals i il·legals", a càrrec del CAS
Barceloneta i associacions del barri: GAMAR i Al anon, en el marc de l’ Escola de Salut.
16 de Maig. En el marc de la Tarda Jove, organitzada des de Franja amb la participació
de Joves Talents de La Barceloneta i Energy Control, es va fer un concert amb grups de
Hip Hop del barri: Mc Redecki i Póker d’Asos, i es va projectar el video-documental sobre
les addiccions i Lipdub de l’Institut Salvat Papasseit, realitzats per estudiants del centre.
17 de Maig. Primera cursa “Vine a córrer EntreNosaltres”, des del Parc de la
Barceloneta fins a La Repla, on, en acabar la cursa, va començar la Matinal de
Primavera (l’activitat principal de les Festes de la Primavera de la Barceloneta), en la qual
van participar els agents de la xarxa EntreNosaltres.
22 de Maig. Xerrada sobre addiccions amb testimonis, a l’Obra Social Santa Lluïsa de
Marillac. Participen com a testimonis: membres de Famílies Anònimes, GAMAR, Al Anon i
Narcòtics Anònims.
En el marc de l'àmbit de la salut, cal anomenar, també, el taller de txi-kung que té lloc un
cop a la setmana al Centre Cívic de la Barceloneta i que agrupa una vintena de dones. La
iniciativa neix el 2008, en el marc del Banc del Temps de la Barceloneta, de la mà d'una
veïna del barri que té ganes de compartir els seus coneixements amb altres persones.
Enguany aquesta veïna no ha pogut impartir el taller durant tot l'any i han estat les
mateixes alumnes, algunes de les quals ja amb força experiència, qui s'han organitzat per
tirar endavant el taller.
[EDUCACIÓ I CULTURA]
BLOG DE LES VEÏNES
El blog de les veïnes segueix sent aquest espai virtual des d’on un grup de dones del barri
donen el seu punt de vista sobre coses que passen a la Barceloneta i a la societat. S'ha
estabilitzat un grup de set dones que es troben un cop a la setmana, amb el suport
quinzenal d'una persona de l'equip comunitari.
Enguany:
•
•
•
•

•

Han fet més de 40 entrades, la majoria breus i de temes d'actualitat
Han creat una pàgina al Facebook que els permet millorar la difusió del Blog i la
seva pròpia xarxa
Han elaborat un vídeo per donar-se a conèixer
Han participat a:
◦ La campanya de recuperació del Segle XX
◦ La Matinal de la Primavera
◦ La jornades participatives de Barceloneta Proa a la Mar
Han seguit formant part del grup motor de l'Escola de Salut i s'han implicat, també,
a la Taula per a l'Equitat de Gènere de la Barceloneta, concretament en la
programació conjunta de cara el 25 de novembre. A més a més, han proposat una
activitat concreta: els veïns i professionals del barri s'havien de fer una foto amb el
llaç lila posat i enviar-la al Blog i, amb totes les imatges, elles en feien un collage.
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•

Han entrat en contacte amb la tècnica de barri de la Barceloneta, fet que els ha
permès conèixer els mecanismes per canalitzar les seves queixes i demandes.

A l'estiu van fer una avaluació compartida per valorar la feina feta i veure com poder-la
plantejar millor de cara al nou curs.
EQUITAT DE GÈNERE A LA BARCELONETA
Després de la finalització d'Iguals i Diferents, l'any 2014 ha estat l'any de repensar i
reorientar la tasca de la Taula per a l'Equitat de Gènere de la Barceloneta. Encara
pendents d'acabar de consensuar les línies de treball, es va decidir organitzar una
programació conjunta d'activitats de cara al 25 de novembre per tal de visibilitzar i
reflexionar al voltant de la violència masclista i l'equitat de gènere:
•
•
•
•

•

L'exposició 'Violència masclista en la parella: Desmuntem els mites?' al
vestíbul del Mercat de la Barceloneta, del 19 de novembre a l'1 de desembre.
Un contacontes per a adults que reflexionarà sobre els rols sexistes establerts
(amb Nunila López), el mateix 25 de novembre
Un espectacle de música i poesia a càrrec de veïns i veïnes del barri, previst per
a divendres 28, però finalment anul·lat per previsió de pluja
Elaboració de llaços liles en els diversos grups de manualitats del barri,
repartiment als equipaments i proposta de fer-se una foto i enviar-la al Blog de les
Veïnes de la Barceloneta per publicar-la
Difusió al Diari de la Barceloneta i a les xarxes socials donant a conèixer, també,
els recursos disponibles al Districte i la ciutat.

La Taula per a l'Equitat de Gènere s'ha reunit aquest 2014 nou vegades. Hi participen:
APC Barceloneta, Biblioteca Barceloneta – Fraternitat, Blog de les Veïnes de la
Barceloneta, CAP Barceloneta, Casal Gent Gran Barceloneta, Casal Gent Gran
Mediterrània, Centre Cívic Barceloneta, Centre de Serveis Socials de la Barceloneta,
Districte de Ciutat Vella, PIAD Ciutat Vella.
En l'àmbit de l'educació i la cultura, també:
- S'ha tornat a convocar la Taula d'Infància, Adolescència i Joves que agrupa els
diversos agents del territori que tenen competència en educació, infància i joves amb
l’objectiu de compartir, analitzar i aprofundir en temes vinculats amb l’àmbit educatiu. En
aquests moments hi participen: AEiG La Salle, AMPA CEIP Alexandre Galí, AMPA CEIP,
Mediterrània, AMPA Escola Bressol La Mar, Escola Bressol La Mar, CEIP Alexandre Galí,
CEIP Mediterrània, Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat, Centre de Serveis Socials
Barceloneta, Centre Obert Glamperetes de Càritas, Comunitat Sant Egidi, Districte Ciutat
Vella, EAIA Gòtic i Barceloneta, Equipament Infantil Barceloneta, INS Narcís Monturiol, La
Salle Barceloneta, Projecte Franja Barceloneta. Enguany s'ha reunit 4 vegades.
- S'ha desenvolupat una nova edició del Curs d'Habilitats Lingüístiques portat a terme
per La Professional, donant continuïtat a edicions anteriors. Era un curs de llengua
castellana que tenia per objectiu, l'aprenentage de la llengua i la integració sociocultural
de l'alumnat, majoritàriament dones de procedència extracomunitària.
- S'ha desenvolupat el Curs de Lectoescriptura, un espai comunitari d’aprenentatge,
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relació i empoderament per a les veïnes de la Barceloneta que, més enllà de treballar per
millorar la gramàtica i l’ortografia en llengua castellana, i la lectura en llengua catalana,
també es participa amb altres iniciatives del barri (com la Diada de Sant Jordi o les visites
a la Casa de la Barceloneta 1761 i la Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat).
- Ha tingut lloc un Club de Lectura Compartida 'El barri del sorral', organitzat per la
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat. Una quinzena de veïns i veïnes, vinculats als dos
casals de gent gran del barri, s'han trobat setmanal amb l'autora del llibre per llegir i
comentar la novel·la.
- S'ha treballat per aconseguir nous voluntaris de la Barceloneta per al programa Lecxit,
que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora
de la seva comprensió lectora, que, entre d'altres centres, es porta a terme al CEIP
Mediterrània.
[SOLIDARITAT I SUPORT MUTU
BON VEÍ BON PROFIT
Aquest any hem sumat nous col·laboradors al projecte, amb la qual cosa hem aconseguit
incrementar la quantitat d’aliments recollits de manera important (s'ha recollit un total de
4.406,414 kg). Això ha permès ampliar el nombre de persones i famílies que reben
aliments (en el cas de l’Església Evangèlica) o bé incrementar la quantitat de productes
per lot (Santa Lluïsa de Marillac). A l’Església Evangèlica Baptista s’ha passat de 66 lots
mensuals a 72 (en nombre de persones ateses, s’ha passat de 120 a 131). Per la seva
part, l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac durant el 2014 ha atés un total de 301 famílies
i/o persones, sent beneficiàries del recurs un total de 785 persones: 546 adults, 225 nens i
14 lactants. El total de lots entregats ha estat 4580 durant l’any.
Això ha estat possible gràcies a totes les associacions, serveis, empreses i veïns que hi
col·laboren, bé entregant productes per al projecte (Confraria de Pescadors, Església
Evangèlica, OS Santa Lluïsa de Marillac, Barceloneta Alerta, alumnes de l’Escola
d’Adults, Grup del taller de Costura del Casal de Gent Gran Mediterrània,), o bé
aportant cadascú des de la seva activitat. D'aquesta manera:
•

El Grup de Pintors han aportat dues fantàstiques pancartes per fer més visibles i
més vistosos els punts de recollida al carrer.

•

La Coral Barceloneta Gentil ha ofert un concert solidari a benefici del projecte: els
assistents van aportar un producte alimentari a manera d’entrada.

•

El grup d’ecoconsum La Sardineta ens van convidar a participar dins les
activitats que van organitzar per a la Festa Major, amb un punt de recollida i
informació del projecte.

•

Les veïnes del Blog de les Veïnes de la Barceloneta s’han ofert per fer difusió de
les campanyes de recollida.

Aquest any, també els equipaments del barri han obert les seves portes per organitzar
campanyes puntuals de recollida (CNAB, Espai de Mar) o bé per ubicar-hi una caixa de
recollida del projecte de manera permanent (CAP Barceloneta, Casal de Gent Gran
Barceloneta, Centre Cívic Barceloneta, Habitatges amb Serveis per a Gent Gran de
la Barceloneta). També les empreses ubicades al barri han volgut col·laborar amb el
projecte, ja sigui fent aportacions directes (Bar Jaika, Ass. de Venedors del Mercat,
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Cafés Salvador, Drogueria Ricart, Cansaladeria Roca, Hotel Arts, Hotel Wela,
Intramarine, Mercabarna) o promovent la col·laboració dels seus treballadors (Marina
92). La Clínica Dental Barceloneta ha ofert als seus clients l’oportunitat de pagar
determinats tractaments i revisions amb aliments, i així s'ha aconseguit sumar una gran
quantitat de productes per al projecte. També s'ha realitzat gratuïtament un tractament
dental a una persona que no podia assumir el seu cost, en coordinació amb els serveis
del barri i en el marc del projecte.
Del febrer a l’abril es va realitzar, al Centre Cívic, un Taller de cuina, en què algunes de
les persones que rebien els aliments del projecte, amb altres veïns, es van autoorganitzar
per compartir receptes econòmiques, variades i bones. Un dia a la setmana quedaven per
cuinar i dinar junts, però el taller es va haver d’anul·lar perquè no hi havia un nombre
suficient de participnts.
L’organització ha estat a càrrec del grup motor del projecte (Associació Barceloneta Alerta,
Eslgésia Evangèlica Baptista, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i altres veïns i veïnes),
que s’ha reunit 4 vegades durant l’any. També han col·laborat 14 veïns i veïnes en les
diferents tasques relacionades amb el projecte.
Els veïns col·laboradors s’han organitzat per fer difusió del projecte i recollida
d’aliments al carrer, dues vegades davant el mercat i els supermercats del barri, i una
altra a la Matinal de Primavera (Festa de la Primavera de la Barceloneta). En el marc de la
Festa Major es van fer dues recollides, una dins de les activitats organitzades des de La
Sardineta i una altra a La Repla, coincidint amb el Comerç al Carrer.
Aquest any hem aconseguit millorar la coordinació entre les organitzacions que
entreguen els aliments a les famílies, en diferents aspectes. Per una banda, en la gestió
de les recollides i la distribució dels productes. Aquests se centralitzen a l’Obra Social
Santa Lluïsa de Marillac, on es contabilitzen i es distribueix la part que s’entregarà
directament des d’allà (tres quartes parts) i la que s’entregarà a l’Església Evangèlica per
a la gent gran (una quarta part). Això ha permès racionalitzar els esforços. Per altra
banda, s’ha establert una col·laboració per reduïr les llistes d’espera, a partir de
l’assumpció transitòria per part de Santa Lluïsa de Marillac de les persones grans en llista
d’espera de l’Església Evangèlica, fins que s'han pogut incorporar a la seva llista
d’entrega.
Una realitat preocupant que detectem al barri és el problema del malbaratament
alimentari. Sabem que s’estan llençant aliments a les escombraries quan hi ha veïns que
no tenen garantida la seva alimentació. Des del grup motor (i també amb altres agents)
s’ha començat a parlar d’impulsar una campanya contra el malbaratament dels aliments,
per tal d’aprofitar allò que ara s’està llençant des dels comerços i supermercats del barri,
conscienciar sobre el tema i promoure un model de consum sa i responsable, malgrat
encara no s'ha inciat cap tipus d'intevenció al respecte.

BON VEÏNATGE AMB LA GENT GRAN
Durant el 2014, els col·laboradors de projecte han continuat amb la tasca de suport a la
gent gran del barri. S’han fet:
•

Companyia setmanal: 12 persones grans que viuen i es troben soles han sigut
acompanyades cada setmana per passejar i xerrar.

•

Acompanyament a tallers i activitats: 8 persones grans han estat acompanyades
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cada setmana o cada 15 díes per possibilitar i motivar la seva participació a
activitats del barri (fonamentalment al Grup de Conversa i als tallers dels casals de
gent gran). També s'ha organitzat una sortida de grup, amb sis persones grans i
quatre col·laboradors, per anar junts a veure el concert d’havaneres de la coral del
Casal de Gent Gran Mediterrània, al Centre Cívic.
•

Gestions i tràmits: S’ha ofert suport mensual o quinzenal en gestions sanitàries
de 7 persones grans.

•

Acompanyaments puntuals a visites mèdiques: 42 acompanyaments a
persones grans amb dificultats de mobilitat han estat acompanyades al metge.

•

S’han realitzat quatre acompanyaments puntuals a serveis públics per fer
tràmits, per tal de facilitar l’accés als recursos públics de persones grans amb
dificultats d’expressió o que no saben llegir ni escriure.

•

Reparacions de la llar: S’han fet 10 reparacions a la llar de persones grans amb
recursos escassos.

•

Repartiment mensual d’aliments per a la gent gran: S’ha portat el lot al domicili
de 13 persones grans que, per problemes de salut, no poden carregar pes.

Malgrat els intents per promoure l’autogestió del projecte, la tasca realitzada pels
col·laboradors encara està coordinada des de l’equip comunitari, que, per facilitar el
desenvolupament del projecte, atén directament les persones grans. Aquestes entrevistes
serveixen per conèixer les necessitats de la gent gran i explicar el funcionament del
projecte, la qual cosa permet que el suport veïnal sigui més efectiu i, a més a més,
possibilita que, des de l’equip comunitari, es pugui donar informació i orientacions sobre
recursos, serveis, associacions o activitats del barri que poden ser útils per a la gent gran.
De vegades també es fan directament petites gestions, com gestionar cites mèdiques,
ambulància, serveis tècnics, reclamacions a empreses, informació sobre certs recursos,
etc. Des de l’equip s’han atès durant el 2014 53 persones grans amb demandes
relacionades amb el Bon Veïnatge amb la Gent Gran.
La funció de coordinació dels col·laboradors es porta a terme de manera coordinada amb
l’educadora del Projecte d'Acompanyament i Prevenció de la Solitud en les Persones
Grans (Districte de Ciutat Vella) i, puntualment. també amb altres professionals dels
serveis del barri.
Al llarg d'aquest 2014, també s'ha donat suport a la campanya engegada des de
l’Assemblea Salvem les Pensions, que reclamava l’increment de les pensions segons
l’IPC, i es va convidar a membres de l’Assemblea al barri per a una xerrada informativa
sobre el tema.
En relació amb la formació, aquest any s'han preparat una sèrie de sessions per donar
resposta a les necessitats formatives detectades pels propis col·laboradors i, a més a
més, per cohesionar el grup. S'han treballat diversos aspectes:
•

Aspectes emocionals: Es va realitzar un cinefòrum amb la pel·lícula Mis tardes con
Margueritte, dinamitzat per una arterapeuta, on el grup va fer una reflexió
compartida sobre els sentiments que apareixen en la relació amb la persona gran i
sobre la manera d’entendre la relació amb ella.

•

Curs de primers auxilis i aspectes sanitaris. Professionals sanitàries del CAP
van oferir als col·laboradors del projecte tres sessions teòriques i pràctiques: dues
sobre primers auxilis i una altra sobre emergències relacionades amb malaltíes
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pròpies de l’edat. A més a més del material aportat a les classes, des del CAP van
elaborar dos documents molt detallats amb tota la informació rellevant sobre el
tema, que es van compartir amb tot el grup de col·laboradors, inclosos aquells que
no havien pogut assistir al curs.
•

Recursos socials: A partir de la necessitat, manifestada pels col·laboradors, de
conèixer bàsicament els recursos socials que existeixen per a la gent gran, com a
eines útils per poder oferir orientació, s’estan organitzant unes sessions
informatives, per part de treballadores socials del CSS i del CAP, de cara a 2015.

Organització: A les reunions del grup de col·laboradors (sis durant el 2014) es decideixen
les línies d’actuació, i també es comparteixen experiències i inquietuds relacionades amb
el projecte. Aquest any, a més a més, s’ha creat una Comissió de Gent Gran en el marc
de la Taula de Bon Veïnatge, constituida per membres de la Taula que són col·laboradors
del projecte de Bon Veïnatge amb la Gent Gran. La comissió es planteja com un pont que
vincula la tasca de suport a la gent gran, que s’està desenvolupant en el marc del projecte
des del 2005, amb la xarxa veïnal i de serveis públics de la Taula de Bon Veïnatge. La
Comissió de Gent Gran està liderada des de l’Associació Barceloneta Alerta (entitat
promotora del projecte de voluntariat, des del seu inici).
Els objectius de la Comissió de Gent Gran són:
- Visibilitzar la tasca feta pels col·laboradors del projecte de Bon Veïnatge amb la Gent
Gran, i comptar amb ells per articular noves propostes.
- Implicar els veïns (a cada comunitat d’escala) amb la xarxa veïnal, tant pel que fa a la
detecció de necessitats com, en la mesura que sigui possible, en l’articulació de
respostes, recuperant la idea original del Bon Veïnatge, Portes Obertes.
- Buscar la col·laboració de tots els agents del barri.
Així, doncs, a partir d’una proposta de la Comissió de Gent Gran, el grup de
col·laboradors del Bon Veïnatge amb la Gent Gran decideix posar en marxa una
Campanya per contactar amb les comunitats de veïns. Els primers pasos van ser:
1. Redactar una carta per donar a conèixer el sentit del projecte, com a xarxa
solidària, comunitària i veïnal enfocada a la millora de la qualitat de vida de la gent
gran de la Barceloneta, a través de la qual es convidava als veïns a formar-ne part,
o bé a col·laborar puntualment ajudant en la detecció de situacions de vulnerabilitat
entre la gent gran.
2. Formar equips de dos o tres col·laboradors, que es van distribuir els carrers del
barri tenint en compte els seus carrers de residència, per portar la carta a totes les
comunitats de veïns.
3. Anar a cada comunitat de veïns a parlar amb el president d’escala i donar-li la carta
personalment, o bé a un altre veí que pogués ser referent. En els casos que no es
va poder parlar amb cap veí, es va deixar la carta enganxada en un lloc visible de
l’edifici.
Resultat: La campanya es va aturar abans de cobrir tots els carrers que s'havien previst
inicialment, ja que el resultat fins al moment no era l'esperat i es preferia replantejar la
campanya abans de continuar. Tot i així, es poden assenyalar alguns resultats a dia
d’avui:
•

250 cartes entregades: 80 contactes directes amb presidents d’escala o altres
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veïns, 170 cartes enganxades als edificis.
•

50 veïns s’han compromès a comunicar les problemàtiques que puguin detectar
a la seva escala en relació amb els veïns grans (malgrat que no s'ha comunicat
cap situació).

•

3 situacions de vulnerabilitat de gent gran del barri detectades directament
durant les entrevistes, les quals s’han pogut canalitzar cap als serveis, per a la
seva atenció, o bé s'han resolt des de la xarxa veïnal del Bon Veïnatge.

Paral·lelament al procés vinculat al Bon Veïnatge, aquest any s’ha consolidat la Taula
tècnica de gent gran, com un espai des d'on compartir informació entre els professionals
que treballen amb gent gran al barri, amb la voluntat de millorar la seva coordinació i
generar sinèrgies entre els serveis (potenciant els recursos existents per a gent gran).
Aquest espai també ha servit per detectar necessitats de la gent gran del barri, generant,
des de la mateixa xarxa, propostes per donar-los resposta. La Taula tècnica de gent
gran està constituïda per CSS Barcelonesa, Casal Gent Gran Barceloneta, CAP
Barceloneta, Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Barceloneta, Coordinadora SAD
Barceloneta, Caritas, Casal Gent Gran Mediterrània, Projecte d'Acompanyament i
Prevenció de la Solitud en les Persones Grans, Residència Bertrán i Oriola, Clínica
Barceloneta-PADES Ciutat Vella i enguany s'ha reunit cinc vegades.
En aquestes trobades s’ha compartit informació sobre programes o actuacions que
afecten la gent gran i, també, s’ha acordat posar en marxa algunes petites iniciatives
comunes (que, en general, encara no s’han realitzat):
•

Banc d’ajudes tècniques (que està funcionant de manera precària, encara sense un
espai específic)

•

Catàleg d’activitats per a la gent gran al barri (que s’ha de completar i fer públic)

•

Visites amb grups al Centre de la Platja (que ess faran per a Setmana Santa del
2015)

A més a més, des de la Taula s’ha detectat que el maltractament de la gent gran és un
problema que s’està donant al barri i s’ha decidit incorporar-lo com un aspecte important a
treballar. Com a primer pas, algunes companyes van participar a una formació de
sensibilització i detecció de maltractaments vers les persones grans, adreçada a
professionals, i organitzada des de la DGACC (Generalitat), amb el compromís de
compartir amb la resta de la Taula el contingut de la formació.

HABITATGE
Tot i que encara no s’ha definit un projecte concret per treballar el tema de l’habitatge al
barri, sí que hi ha una línia d’actuació a nivell comunitari, impulsada des de la Comissió
d’Habitatge de la Taula de Bon Veïnatge, que ha començat a engegar algunes iniciatives.
La més important és la redacció d’un Manifest per al Dret a un Habitatge Digne, que va
significar un procés de construcció col·lectiva d’uns objectius comuns al barri en relació
amb l’habitatge, consensuats per part dels agents que participen a la Taula de Bon
Veïnatge (Associació Barceloneta Alerta, AVV Barceloneta, AVV l'Òstia, Banc del Temps
de la Barceloneta, CAP Barceloneta, Càritas Barceloneta, Casal Gent Gran Barceloneta,
Centrede Serveis Socials de la Barceloneta, Església Evangèlica Baptista de la
Barceloneta, Obra Social de Santa Lluïsa de Marillac) i que, a més a més, va sumar les
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adhesions d’altres entitats del barri, el districte i la ciutat: ACIB, AMPA CEIP Mediterrània,
AMPA Escola Bressol La Mar, Associació Gent Dinàmica, Associació de Venedors del
Mercat, AVV Casc Antic, AVV Gòtic, AVV La Maquinista, Coral Barceloneta Gentil, Diables
de la Barceloneta, Diari de la Barceloneta, GAMAR, Geganters de la Barceloneta, Grup de
Dones de la Barceloneta, Grup d'Ecoconsum La Sardineta, Grup de Pintors de la
Barceloneta, La Professional, PAH Barcelona, Parròquia Sant Miquel del Port, Penya
Barcelona Barceloneta, Plataforma CEIP Mediterrània. El procés de recollida d’dhesions
ente les associacions va ajudar a posar sobre la taula el problema de l’habitage al barri i a
promoure el compromís de totes les associacions. El manifest es va presentar en roda de
premsa i es va presentar per registre, tant a l‘Ajuntament com a la Generalitat, sol·lictant
una reunió amb els respectius responsables d’Habitatge per tal de poder donar resposta a
les demandes plantejades al manifest.
Paral·lelament a aquest procés, es va crear l’ Assemblea d’Afectats pels Desnonamets
a la Barceloneta, amb la voluntat de promoure l’ajuda mútua i l’organització veïnal de les
persones que es troben en perill de ser desnonades de casa seva i poder, així, fer front
col·lectivament al problema de l’habitatge al barri. A l’assemblea s'han implicat i han donat
suport els membres de la Comissió d’Habitatge, així com altres veïns preocupats per la
qüestió.
Durant l’any també es van començar diferents iniciatives, que encara s’han d’acabar
d’articular i sistematizar:
•
•
•

•
•
•
•
•

Recollida d’informació sobre habitatge social públic i privat, ajuts i recursos socials
relacionats.
Recollida d’informació sobre normatives, competències i procediments en relació
amb l’habitatge.
Punt d'informació setmanal al Centre Cívic. Durant unes setmanes els membres de
la Comissió d‘Habitatge orientaven als veïns amb problemes amb l’habitatge. Es va
anul·lar aquest espai perquè es va valorar que l’espai adequat per aquest
suport/acompanyament entre veïns havia de ser la mateixa assemblea.
Full informatiu amb orientacions pràctiques per a veïns en risc d’impagament de
lloguer, que es va entregar als membres de l’assemblea.
Difusió de l’Assemblea d’Afectats pels Desnonament mitjançant el Diari de la
Brceloneta, cartells i Facebook.
Acompanyament i orientació individualitzada a 23 veïns en perill de perdre
l’habitatge.
Contactes amb altres entitats i iniciatives vinculades a la defensa del dret a
l'habitatge: la PAH, la FAVB o 500x20.
Els veïns i membres de l’assemblea van aconseguir aturar 5 desnonaments, i
donar així més temps a aquestes famílies per a resoldre la seva situació.

Paral·lelament a aquests processos veïnals, diferents associacions i serveis públics del
barri van participar al procés, obert des de l’Administració, per a la concessió de 30
habitatges per a gent gran amb problemes de mobilitat, en el marc del programa Canvia’t
d’Habitatge, que va permetre la col·laboració i coordinació de tots aquests agents en la
definició i difusió del programa.
Un altre aspecte relacionat amb l’habitatge que s’ha començat a treballar és el problema
de la pobresa energètica. En el marc de la Taula de Bon Veïnatge es va organitzar una
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sessió informativa per donar consells pràctics per saber llegir les factures de la llum i
l’aigua, conèixer quin tipus de contracte tenim i quines mesures podem prendre per
estalviar. L'objectiu de la xerrada era rebre una petita formació que després ens permetés
difondre la informació a altres persones del barri.
Aquest any s'ha creat també el moviment veïnal 'La Barceloneta diu prou', que lluita per
l'abolició dels pisos turístics al barri i ha aconseguit, en molt poc temps, aglutinar una gran
quantitat de veïns. Deixem un apunt en aquest apartat, per la relació evident que hi ha
entre els seus objectius.
EL SEGLE XX
Durant el 2014 va créixer la força de la campanya veïnal per a la recuperació de l’edifici
de l’antiga Cooperativa Obrera Popular El Segle XX. Després de l’incendi de la finca, al
desembre de 2013, nombroses associacions del barri van signar un manifest demanant
que s’aclarís el que havia passat i que el Segle XX tornés a ser per al barri. Això va donar
un nou caràcter a la campanya El Segle XX és pel barri!, al sumar-se nous veïns i
associacions. Es van organitzar assemblees veïnals per informar a tothom i començar a
articular propostes. També es van realizar dues enquestes als veïns (una des de l’AVV
l’Òstia i altra, mesos més tard, des del Diari Barceloneta) per recollir noves propostes.
El 26 de novembre es constitueix un grup motor per impulsar un projecte a El Segle XX,
que actualment està constituit per: Agrupació Escolta i Guia La Salle Barceloneta,
Associació Barceloneta Alerta, Associació de Veïns Barceloneta, Associació de Veïns
l’Òstia, Cooperativa Desenvolupament Comunitari-Fàbrica del Sol, Diables de la
Barceloneta, Diari de la Barceloneta, Geganters de la Barceloneta, Grup d’Ajuda Mútua
d’Alcohòlics Rehabilitats (GAMAR), Grup d’Ecoconsum La Sardineta, Memòria
Cooperativa de la Barceloneta, Mc Rredecki, Moviment Veïnal la Barceloneta Diu Prou,
Samba do Barna, Taller de Cultura, Tornar al Lloc. El grup motor és un espai
completament obert a la participació de tots els veïns i associacions que s’hi vulguin
implicar.
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

TAULA DE BON VEÏNATGE
La Taula de Bon Veïnatge està formada per l'Associació Barceloneta Alerta, AVV de la
Barceloneta, AVV de l’Òstia, Banc del Temps de la Barceloneta, CAP Barceloneta, Càritas
Barceloneta, Casal de Gent Gran Barceloneta, Centre de Serveis Socials de la
Barceloneta, Església Evangèlica Baptista, Obra Social de Santa Lluïsa de Marillac,
tècnica de barri de la Barceloneta, i veïns i veïnes. Aquest 2014 s'ha reunit set vegades i
s'han incorporat nous membres: el Banc del Temps i l'Església Evangèlica i nous veïns.
TAULA PER A L'EQUITAT DE GÈNERE
La Taula per a l'Equitat de Gènere està formada per APC Barceloneta, Biblioteca
Barceloneta – Fraternitat, Blog de les Veïnes de la Barceloneta, CAP Barceloneta, Casal
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Gent Gran Barceloneta, Casal Gent Gran Mediterrània, Centre Cívic Barceloneta, Centre
de Serveis Socials de la Barceloneta, Districte de Ciutat Vella, PIAD Ciutat Vella.
Aquest any s'ha reunit nou vegades. Les trobades han servit per preparar les activitats
vinculades al 8 de març i al 25 de novembre (vegeu l'apartat d'àmbits d'actuació i
projectes). A més a més també s'ha iniciat un debat (que continuarà de cara al 2015)
sobre el paper de la Taula i els objectius i actuacions que aquesta ha de desenvolupar.
TAULA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVES
La Taula la formen l'AEiG La Salle, l'AMPA CEIP Alexandre Galí, l'AMPA CEIP,
Mediterrània, AMPA Escola Bressol La Mar, Escola Bressol La Mar, CEIP Alexandre Galí,
CEIP Mediterrània, Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat, Centre de Serveis Socials
Barceloneta, Centre Obert Glamperetes de Càritas, Comunitat Sant Egidi, Districte Ciutat
Vella, EAIA Gòtic i Barceloneta, Equipament Infantil Barceloneta, IES Salvat Papasseit,
INS Narcís Monturiol, La Salle Barceloneta, Projecte Franja Barceloneta.
Enguany s'ha reunit quatre vegades i ha dut a terme les següents actuacions:
• Valoració i sistematització de la situació del reforç escolar a la Barceloneta
• Seguiment del Pla d'Educació de Ciutat Vella, amb la incorporació a la Taula de la
Tècnica d'Educació del Districte
• Intercanvi d'informació relacionada amb l'àmbit educatiu: beques menjador, servei
d'orientació i acompanyament a persones migrades, programa Repesca, prevenció
de l'abandonament escolar prematur o activitats de sensibilització contra la
violència de gènere vinculades al 25 de novembre.

PARTICIPACIÓ I ENFORTIMENT CIUTADÀ
Des de l’equip comunitari, els principals reptes que ens havíem marcat per a aquest 2014
eren:
• Promoure la implicació de nous veïns, entitats i serveis
• Donar suport i acompanyar la participació comunitària de les entitats i els serveis
• Promoure una major responsabilització dels agents que participen al Pla Comunitari.
En aquest sentit, s'ha treballat per:
– Millorar la comunicació i la difusió del Pla Comunitari (vegeu l'apartat de Comunicació).
– Potenciar l'obertura de comissions o grups de treball a tothom
– Enfortir la relació d'alguns grups i col·lectius amb el Pla Comunitari.
– Promoure l'autoorganització i l'autonomia de les accions comunitàries.
Alguns resultats són:
1. La incorporació de nous agents, com la Fàbrica del Sol, l'AEiG La Salle, l'IES Narcís
Monturiol, el grup de consum La Sardineta, La Salle Barceloneta, l'EBM La Mar, l'Espai de
Mar, el PIJ de Ciutat Vella, el CEIP Mediterrània o el Centre de Platja.
2. El reforç de relacions amb el Centre Cívic de la Barceloneta, el Casal Gent Gran
Mediterrània, el Casal Infantil, el Banc del Temps o el Centre de Serveis Socials de la
Barceloneta.
3. Primera presa de contacte amb entitats o serveis amb qui encara hi ha una relació
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feble, com el Museu Marítim, els Geganters, la Confraria de Pescadors, l'AMPA Sant Joan
Baptista, la nova AMPA CEIP Alexandre Galí o l'Associació de Venedors del Mercat.
4. La incorporació de nous veïns al Pla Comunitari (principalment a través del Punt
d'Informació i Orientació Laboral, de les jornades participatives de Barceloneta Proa a la
Mar, o de les inciatives vinculades a l'habitatge, Bon Veïnatge Gent Gran i Bon Veí, Bon
Profit, més enllà de les persones que arriben directament amb ganes d'implicar-se amb el
barri).
5. L'activació d'alguns veïns, que han passat de tenir un rol més passiu, a un rol més
actiu, participant d'iniciatives o espais de participació comunitaris (com en el cas d'alguns
col·laboradors de Bon Veïnatge amb la Gent Gran, d'algunes dones del Blog de les
Veïnes, o d'algunes persones vinculades al PIOL).
6. La major autonomia que han agafat les veïnes del Blog o alguns col·laboradors del
projecte Bon Veí, Bon Profit, tot i que aquest continua sent un repte important.
Una altra de les qüestions amb què s'ha treballat aquest any ha estat l'intent de crear un
nou espai plenari del Pla Comunitari (promogut des de l'Associació Barceloneta Alerta),
que servís com a paraigües de totes les actuacions, com a punt de trobada entre tots els
agents participants, i com a espai decisori i de seguiment del Pla. Tot i que es va arribar a
fer alguna reunió, la creació d'aquest espai no ha estat possible.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Enguany s'ha fet un esforç important per millorar la comunicació i la difusió del Pla
Comunitari. Per això s'han reforçat els canals ja existents i se n'han creat de nous (com el
butlletí, que ja reben 300 persones) i la pàgina web. A més a més, s'ha aprofitat per
canviar el logo del Pla Comunitari. En aquests moments, la comunicació es fa a través de:
– Butlletí mensual
– Abril
– Maig
– Juny
– Juliol
– Setembre
– Octubre
– Novembre
– Desembre
– Pàgina web (des de desembre de 2014)
– Articles mensuals al Diari de la Barceloneta
– Facebook del Pla Comunitari
– Suros informatius
– Correus electrònics a les llistes de distribució
– Difusió mitjançant targetes, díptics o cartells
El Pla Comunitari també ha sortit als mitjans:
La Síndica de Greuges de Barcelona ve a la Barceloneta per conèixer de prop la situació
del barri (pel que fa l'habitatge, l'ocupació, la gent gran i l'alimentació), així com les
iniciatives comunitàries engegades en el marc de la Taula de Bon Veïnatge. En parlem de
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tot plegat al programa radiofònic 'Entre Hores' de la RNE.
Des de la Taula de Bon Veïnatge s'impulsa un manifest pel Dret a l'Habitatge Digne, que
signen diverses entitats del barri i que, després, es presenta en una roda de premsa.
Alguns mitjans com El Periódico, Televisió de Ciutat Vella o el El Diario.es se'n fan ressò.
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