PLA COMUNITARI DE LA BARCELONETA
PROJECTE 2014
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. Destinataris del projecte
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.
3. Objectius i actuacions previstes per al 2014
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 i a
la metodologia de treball (l'organització, la participació i l'empoderament i la difusió).
3.1 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
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.
De cara a aquest 2014 els objectius són:
•

Concretar una proposta de projecte.
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•

Concretar i portar a terme les actuacions previstes de cara al curs 2014-2015

•

Aconseguir els diners i els suports necessaris per poder executar les actuacions
previstes.

'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.
De cara a aquest 2014 els objectius són:
•

Crear una base de dades actualitzada dels candidats

•

Visibilitzar les característiques dels perfils que tenim

•

Elaborar una proposta d'accions formatives o d'acompanyament segons les
necessitats detectades.

•

Mantenir i millorar el contacte amb les empreses de l'entorn

(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 2014 els objectius són:
•

Desenvolupar l'Escola de Salut 2014

•

Repensar l'Escola per tal d'ampliar el públic a persones més joves.

•

Incorporar nous agents en la preparació de l'Escola de Salut del 2015

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.
De cara a aquest 2014 els objectius són:
•

Programar i executar les jornades 2014 de manera conjunta amb tots els agents
del barri implicats.

(c) 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.
De cara a aquest 2014 els objectius són:
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•

Consenuar una nova proposta de treball, en aquesta segona fase.

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 2014 els objectius són:
•

Treballar per la major autoogranització del grup, reduïnt-ne l'acompanyament.

(d) 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.
De cara a aquest 2014 els objectius són:
– Ampliar la xarxa de col·laboradors i reforçar el compromís dels agents que
actualment hi participen, per tal d'incrementar l'eficàcia del projecte.
– Treballar la consciència social respecte al problema del 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.
De cara a aquest 2014 els objectius són:
•

Visibilitzar la tasca feta pels col·laboradors del projecte.

•

Augmentar la implicació de la xarxa de col·laboradors en les propostes i iniciatives
comunitàries vinculades amb la gent gran.

•

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.
De cara a aquest 2014 els objectius són:
•

Consensuar propostes conjuntes per fer front de manera col·lectiva al problema
de l'habitatge al barri.

•

Definir l'estructura organitzativa per treballar comunitàriament el problema de
l'habitatge.

•

Ordenar la informació relacionada a l'habitatge, tant pel que fa als recursos com a
les necessitats i demandes, per tal de facilitar l'organització dels agents implicats.

•

Implicar els veïns afectats per desnonaments en la defensa del dret a l'habitatge
digne, potenciant la seva participació als espais comunitaris i l'ajuda mútua.
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3.2 Com ho farem? El procés
(a) ORGANITZACIÓ
• Millorar la definició i la planificació de les actuacions dins del Pla Comunitari
◦ Definir objectius clars, concrets i avaluables
◦ Tenir un pla de treball anual
◦ Tenir una planificació en el temps
• Tenir diagnòstics parcials i compartits de cada àmbit d'actuació
• Concretar un sistema d'avaluació
• Repensar la sostenibilitat econòmica del Pla Comuniari
* Tots aquests objectius es treballen a partir dels diferents espais comunitaris:
Espais de participació
• Taula de Bon Veïnatge
Taula d'Ocupació i Economia Local
Comissió d'Habitatge
Comissió de Gent Gran
• Taula per a l'Equitat de Gènere
• Taula d'Infància i Adolescència
Grups de treball dels projectes
• Grup Motor de l'Escola de Salut
• Grup organitzador de Bon Veí, Bon Profit
• Barceloneta, Proa a la Mar
• Entrenosaltres
• Bon Veïnatge amb la Gent Gran
Espais tècnics de treball comunitari
• Taula Tècnica de Gent Gran
• Proposta de nou espai de coordinació de serveis
*Es vol, també, pensar en un espai paraigües del Pla Comunitari encara, però, a definir.
(b) PARTICIPACIÓ I EMPODERAMENT
• Implicació de nous veïns
◦ Millorar la comunicació i la difusió del Pla Comunitari
◦ Potenciar l'obertura de comissions o grups de treball a tothom.
◦ Enfortir la relació d'alguns grups i col·lectius amb el Pla Comunitari
◦ Afavorir que les persones també puguin vincular-se a associacions del barri
• Millorar la incidència en determinats col·lectius, sobretot joves i nouvinguts.
• Donar suport al teixit associatiu del barri
• Millorar les dinàmiques de treball dels espais i projectes comunitaris
◦ Definir col·lectivament els objectius de cadascun dels espais comunitaris
◦ Donar suport i acompanyar la participació comunitària dels serveis públics
◦ Treballar per a la major assumpció de responsabilitat entre els veïns, les entitats
i els serveis
◦ Visualitzar el procés i els objectius a mitjà i llarg termini, per sobre dels resultats
immediats
◦ Reforçar el vincle entre els serveis i les entitats
◦ Definir les tasques, les responsabilitats i els rols de cadascú
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◦ Fer un mapa complet dels espais comunitaris existents al barri
◦ Oferir formació als diversos agents del barri
◦ Promoure l'autoorganització i l'autonomia de les accions comunitàries
(c) DIFUSIÓ
• Millorar la visualització, la comunicació i el traspàs d'informació.
◦ Creació del web del Pla Comunitari
◦ Creació d'un butlletí digital mensual
◦ Manteniment del nostre perfil a Facebook
◦ Presència al Diari de la Barceloneta
◦ Fer paradetes informatives
◦ Elaborar unes targetes amb el contacte del Pla Comunitari
4. Pla d'avaluació i seguiment del projecte
Uns dels propis objectius d'aquest 2014 es concretar un sistema d'avaluació en el marc
del Pla Comunitari. En aquest sentit, es vol fer una avaluació profunda del Pla, des del
mateix equip comunitari, i començar a establir fórmules d'avaluació per als diversos
projectes, espais i processos col·lectius.
En aquests moments, com que no existeix un espai marc del Pla Comunitari, tampoc no hi
ha un espai general des d'on avaluar el conjunt de les actuacions. Així doncs, tant
l'avaluació, com el seguiment de les diverses iniciatives es farà, com fins ara, en el marc
dels mateixos grup de treball dels projectes (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 i de la Taula per a l'Equitat de Gènere.
5. Solidesa i finançament
El projecte compta, per aquest 2014, amb el finançament de les administracions
(41861,75€ ) que serviran per fer front, principalment, als sous de les dues treballadores
comunitàries contractades (a 33 hores cadascuna), a més a més de finançar alguns
projectes comunitaris. Enguany, també s'ha demanat una subvenció a l'Ajuntament de
Barcelona per fer front a la difusió i comunicació del Pla Comunitari de la Barceloneta a
partir, de la creació d'una pàgina web i de generació de material de difusió. El finançament
del projecte Barceloneta Proa a la Mar encara no està definit i, per això, no es contempla
en aquest pressupost.
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Així doncs, la previsió que s'ha fet de cara a aquest 2014 és:
ENTRADES

Total: 43.461,75€

Subvenció Adminstració Pla Comunitari

41.861,75 €

Subvenció comunicació i difusió

1.600,00 €

SORTIDES

Total: 44.803,52

Personal

38.905,44 €

Projectes

450,00 €

Material oficina i suport informàtic

1.700,00 €

Pàgina web Pla Comunitari

1.500,00 €

Gestoria, assegurances

1.908,08 €

Despeses bancàries, interessos

340 €
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