PLA COMUNITARI DE LA BARCELONETA
PROJECTE 2015
1. Breu descripció del projecte
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.
2. Objectius i actuacions previstes per al 2015
D'entre els objectius i les actuacions previstes per aquest any, diferenciem aquelles pròpies de les
àrees de treball del Pla Comunitari (ocupació i desenvolupament local, salut, educació i cultura,
acció social i habitatge) i aquelles que fan referència al procés (la participació i l'empoderament i
la difusió).
2.1 Què farem? Els projectes
Un dels principals objectius del Pla Comunitari és la millora de la qualitat de vida de la gent del
barri. Treballem, principalment, per 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, les nostres
actuacions s'articulen en cinc grans àmbits d'actuació i en projectes concrets.
(a) Ocupació i desenvolupament local: Promoció d'actuacions i activitats per potenciar el
desenvolupament social i econòmic del barri.

Barceloneta, proa a la mar'. És un projecte comunitari innovador orientat a la formació,
l’ocupació i el desenvolupament socioeconòmic de la Barceloneta.
De cara a aquest 2015 els objectius són:
a. Mantenir i consolidar el PIOL, seguint amb la tasca iniciada d'acompanyament a la recerca
de feina i intermediació laboral
b. Iniciar les primeres formacions, prioritzant l'anglès, la informàtica, el vincle amb el mar i les
accions professionalitzadores
c. Signar el Pacte Local i decidir com començar a desenvolupar-lo.
d. Signar els primers convenis de col·laboració amb les empreses.
e. Implicar nous agents i veïns en el procés.
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(b) 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.
De cara a aquest 2015 els objectius són:
(a) Promoure els aprenentatges significatius, mitjançant:
 L’adequació dels continguts a les demandes rebudes a l’avaluació del curs passat
 Sessions teoricopràctiques
 El treball emocional intercalat a les altres sessions
 Les tutories amb estudiants de medicina que permetin reforçar i ampliar coneixements
 El suport bibliogràfic que ofereix Biblioteca
(b) Treballar per la cohesió grups, a partir de:
 L’acompanyament al grup primer
 L’augment sessions conjuntes entre els cursos de 1r i 2n
(c) Fomentar els vincles comunitaris, a través:
 La dinamització del grup motor Escola


La participació de l’Escola a altres iniciatives del barri

Entrenosaltres. És un projecte comunitari, impulsat per una xarxa d’associacions i serveis
públics, que té com a objectiu informar i promoure la reflexió i el debat al voltant de les
addiccions, per tal de poder treballar la prevenció i, al mateix temps, orientar i donar suport
als addictes i als seus familiars, amb especial atenció als joves. Entenem el concepte
d’addicció, no només com a dependència al consum de substàncies, sinó com una necessitat
compulsiva, patològica i autodestructiva que es pot donar en qualsevol àrea de la vida.
De cara a aquest 2015 els objectius són:






Racionalitzar i simplificar l’organització a través de la consolidació de les tres comissions
de treball: Comissió d’organització de la Cursa, Comissió d’organització de les xerrades, i
Comissió de coordinació amb els centres educatius.
Consolidar la Comissió de coordinació amb els centres educatius com a espai efectiu de
coordinació entre professionals que treballen amb joves al barri, a partir del qual puguem
articular una estratègia comuna de prevenció de les addiccions entre els joves.
Incorporar nous agents a la xarxa, i implicar més en aquest procés els veïns del barri,
especialment els joves.

Actuacions:


Programar i executar les jornades 2015 de manera conjunta amb tots els agents del barri
implicats. Com altres anys, ens proposem portar a terme una sèrie d’activitats orientades a
la conscienciació social sobre el problema de les addiccions i la visibilització dels recursos
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(associacions i serveis públics).


APDICUM sobre sexualitat i relacions abusives, per treballar la prevenció de relacions
amb un component addictiu.

(c) Educació i cultura: Treballar projectes dels àmbits de l'educació i la cultura des d'una
perspectiva comunitària
L’objectiu en aquest àmbit, de cara a aquest any, és la millora del coneixement, la detecció i
l’articulació de respostes davant les problemàtiques vinculades a l’educació al barri, mitjançant la
Taula d’Infància, Adolescència i Joves, la Comissió de Centres Educatius d’Entrenosaltres, i la
coordinació amb els diversos agents competents del territori.
Equitat de Gènere. 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.
De cara a aquest 2015 els objectius són:
(a) Consensuar el paper i les línies estratègiques de la Taula
(b) Aprofitar les dates del 8 de març i el 25 de novembre per fer sensibilització i apropar nous
agents a la Taula, especialment veïnals.

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.
De cara a aquest 2015 els objectius són:
(a) Consolidar el grup
(b) Consolidar el propi Blog, a partir de les publicacions setmanals i mensuals, i de les cròniques
sobre l’Escola de Salut
(c) Promoure els vincles comunitaris, a través de la participació a altres iniciatives del barri, i la
difusió i comunicació d’esdeveniments o notícies de la Barceloneta

Interculturalitat. Es planteja un conflicte de rumors i estereotips envers les comunitats migrades
que viuen al barri. Per tal de proposar una actuació que s’emmarqui en les necessitats del
territori, i en les característiques dels discursos del barri, es planteja el següent procés,
conjuntament amb el Programa BCN Interculturalitat. La proposta de treball és la següent:
1. Crear un espai de treball i de presentació del procés d’intervenció amb temes d’estereotips
i rumors
2. Realitzar un procés d’identificació de rumors a projectes que funcionen i que són
estratègics, així com en grups de veïnals o professionals del territori.
3. Recuperar l’espai de treball i de validació de propostes d’intervenció amb temes
d’estereotips i rumors.
4. Execució de les accions.
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Lectoescriptura. Consolidació de la iniciativa i de la seva mirada comunitària. Es planteja com
un projecte d’envelliment actiu; que fomenta l’autoestima, l’empoderament i la cohesió del propi
grup; i que promou la participació de la gent gran del barri, així com l’intercanvi intergeneracional.
L’objectiu per a aquest 2015 és concretar el projecte, en principi al voltant de la memòria oral del
barri (S_avis), i aconseguir finançament per a tirar-lo endavant.

Alimentació. Davant l’interès d’alguns veïns i entitats del territori, es decideix mirar d’iniciar una
línia de treball al voltant del dret a l’alimentació. L’objectiu per aquest any serà, doncs, mirar de
consensuar uns objectius i, si pot ser, unes línies d’actuació comunes.
(d) Acció Social: Impulsar actuacions orientades a potenciar els valors de bon veïnatge, la
solidaritat i el 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 travessant una situació de precarietat, des de la defensa del dret
a l’alimentació.
De cara a aquest 2015 els objectius són:





Consolidar i ampliar la xarxa de col·laboradors, tant de veïns i associacions com
d’empreses i serveis del barri.
Potenciar l’autogestió del projecte des del grup de veïns que hi participen.
Donar suport a les actuacions comunitàries orientades a la defensa del dret a
l’alimentació.
Replantejar la coordinació entre els agents implicats en l’entrega dels aliments, per
racionalitzar-ne l’organització.

Actuacions:






Repartiment d’aliments i productes no alimentaris als veïns en situació econòmica
precària.
Difusió del projecte i recollida de productes al carrer: davant dels supermercats i mercat
del barri.
Activitats orientades a donar a conèixer, a les empreses actualment col·laboradores, el
funcionament del projecte i les entitats i veïns que el lideren, amb l’objectiu de fer-los més
partíceps.
Participar a la campanya contra el malbaratament alimentari.

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.
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De cara a aquest 2015 els objectius són:
Reforçar la xarxa comunitària per treballar amb la gent gran:




Ampliar la xarxa de col·laboradors i reforçar el compromís dels agents que actualment hi
participen, per tal d'incrementar l'eficàcia del projecte.
Promoure una coordinació efectiva amb els serveis del barri, i en especial amb Serveis
Socials. Coordinació amb la Comissió d’Habitatge.
Augmentar la implicació de la xarxa de col·laboradors en les propostes i iniciatives
comunitàries vinculades amb la gent gran.

Respecte al grup de col·laboradors:




Reforçar la cohesió del grup. Consensuar fins a on ha d’arribar el seu rol o funció com a
veïns col·laboradors del projecte.
Promoure l’autogestió del grup, com un aspecte fonamental d’empoderament dels veïns
que col·laboren.
Visibilitzar la tasca feta pels col·laboradors.

Respecte a la Comissió de Gent Gran:


Consolidar la Comissió com a espai de treball per facilitar l’organització veïnal i l’articulació
d’alternatives orientades a millorar les condicions de vida de la gent gran i a la defensa
dels seus drets.



Enfortir la funció de la Comissió com a pont entre els veïns que participen a Bon Veïnatge
amb la Gent Gran i la Taula de Bon Veïnatge.

Actuacions:


Acompanyaments setmanals i puntuals. Gestions. Reparacions. Sortides de grup.



Replantejar la campanya de contactes amb les comunitats d’escala, per tal de donar a
conèixer la xarxa de Bon Veïnatge i reforçar la detecció de gent gran en situació de
precarietat. L’objectiu primordial de la campanya és promoure que els veïns actuïn com a
“bons veïns”, és a dir, la implicació de tothom i la incorporació de molts més veïns a la
xarxa del Bon Veïnatge.



Planificar i portar a terme la formació necessària pels col·laboradors del projecte, a partir
de les seves inquietuds i demandes.

(e) Habitatge: Articular actuacions i iniciatives orientades a garantir el dret a un habitatge digne
dels veïns i veïnes del barri.
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Barceloneta pel dret a l’habitatge
De cara a aquest 2015 els objectius són:









Consolidar l’Assemblea d’Afectats pels Desnonaments a la Barceloneta com a espai
empoderador d’organització veïnal per defendre el dret a l’habitatge, a través de l’ajuda
mútua.
Consolidar la Comissió d’Habitatge com espai obert de treball per facilitar l’organització
veïnal i l’articulació d’alternatives.
Questionar la concepció dels desnonaments com un fracàs individual, promovent una
consciència crítica davant un problema social, causat per un model socioeconòmic que
provoca pobresa, exclusió social i l’expulsió dels veïns del barri.
Incorporar l’aspecte de la pobresa energètica com a problema a treballar comunitàriament,
vinculat a l’habitatge.
Consensuar propostes conjuntes per fer front de manera col·lectiva al problema de
l'habitatge al barri.
Enfortir la cooperació i aliances amb altres agents, tant a nivell de barri com del Districte i
ciutat.

Actuacions:



Acompanyament dels veïns que es troben en situació de precarietat respecte a l’habitatge.
Actualitzar, sistematitzar i difondre la informació sobre les ajudes i recursos, públics i
privats, en relació a l'habitatge



Suport a la campanya de recollida de signatures per a la ILP de Mesures Urgents per fer
front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica

A més a més, hi ha el Segle XX, una iniciativa veïnal que promou la participació i l’autogestió per
construir un projecte comunitari a l’edifici de l’antiga Cooperativa Obrera i Popular El Segle XX.
De cara a aquest 2015 els objectius són:


Impulsar un procés participatiu al barri per motivar la implicació dels veïns, el debat i el
consens.



Definir un projecte comunitari que doni resposta a les necessitats del barri, sobre la base
d’un model de gestió ciutadana.



Promoure el reconeixement del procés i el compromís amb el projecte per part de
l’Administració.



Aclarir les circumstàncies de la venda de l’edifici.
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Actuacions:


Difusió permanent de tot el procés.



Elaboració del projecte, a partir de la recollida i sintetització de propostes dels veïns.



Selecció dels arquitectes que han de fer l’acompanyament del procés, i coordinació amb
ells.



Investigació de la venda fraudulenta de l’edifici.

2.2 Com ho farem? El procés
Participació i organització col·lectiva
Objectius generals:


Promoure l’empoderament dels veïns i veïnes.



Fomentar un model de democràcia participativa, mitjançant la participació ciutadana, els
lideratges compartits i les estructures més horitzontals i obertes.



Potenciar la coordinació i el treball conjunt entre veïns, entitats i serveis públics del barri.



Ampliar la xarxa comunitària mobilitzant la participació de nous veïns i altres agents.



Facilitar la informació i potenciar l’obertura de comissions i grups de treball a tohthom.



Promoure una major
l’autorganització.



Promoure l’organització i la racionalització dels espais de participació, per millorar-ne
l’eficiència i evitar duplicitats.



Promoure l’ús comunitari dels equipaments públics del territori i la gestió ciutadana.



Millorar la confiança mútua i la cohesió, per possibilitar consensos.



Promoure espais de formació i debat.

coresponsabilització

Espais de participació:



Taula de Bon Veïnatge
Taula per a l'Equitat de Gènere



Taula d'Infància i Adolescència
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dels

agents,

fomentant

l’autonomia

i

Quin és el paper de les treballadores comunitàries?






Donar suport i ajudar a organitzar les iniciatives que es desenvolupen en el marc del Pla
Comunitari (projectes, campanyes, accions...), així com altres propostes o iniciatives
veïnals que es desenvolupen al territori.
Reforçar els objectius comuns que comparteixen les persones que viuen i/o treballen al
barri, des de la defensa del bé comú.
Fomentar la participació i la implicació de veïns i nous agents del territori, millorant la
incidència en determinats col·lectius, com poden ser joves o persones migrants.
Garantir la mirada comunitària de tots els espais.
Promoure la coordinació i la comunicació entre els diferents agents protagonistes (veïns,
associacions, serveis públics, comerços i empreses del barri) i garantir la circulació de la
informació que afecta al procés comunitari.

2.3 Com ho farem? Comunicació
Objectius
 Garantir la difusió dels projectes i iniciatives comunitàries, a través de la pàgina web del
Pla Comunitari, el butlletí mensual, el Diari de la Barceloneta, el Facebook, cartells i
futlletons, paradetes informatives i altres fórmules.


Facilitar la coordinació i l’intercanvi d’informació entre els agents que participen al barri.

2.4 Com ho farem? Economia
Objectius:


Garantir la transparència del pressupost del Pla Comunitari



Promoure la sostenibilitat econòmica del Pla Comunitari, a través de la diversificació de les
fonts de finançament.

2.5 Com ho farem? Avaluació
Objectius:


Promoure que tots els espais de participació (Taula de Bon Veïnatge, la Taula per a
l'Equitat de Gènere i la Taula d’Infància, Adolescència i Joves) i els grups de treball
(Barceloneta Proa a la Mar, Escola de Salut, Entrenosaltres, Equitat de Gènere de la
Barceloneta, Blog de les Veïnes, Bon Veí Bon Profit, Bon Veïnatge amb la Gent Gran)
comunitaris facin una valoració de la feina feta.



Valorar la possibilitat de crear un espai plenari o comú del Pla Comunitari que serveixi per
decidir i fer seguiment del conjunt d'actuacions comunitàries, de manera compartida amb
tots els agents que participen a cada una de les línies.
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