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EL CONTEXT: LA BARCELONETA
La Barceloneta, barri d’origen mariner i obrer, és encara ara conegut per la seva
forta identitat. Es tracta d’un territori que compta amb un veïnat organitzat i actiu,
una xarxa comunitària madura i una tradició cooperativista obrera ferma.
La crisi socioeconòmica i la pressió turística, així com la gentrificació i l’especulació
a la que està sotmès el barri, a banda de generar més atur i precarietat laboral
està expulsant el veïnat destruint el teixit social i econòmic del territori provocant
que les xarxes de suport mutu i de cura es malmetin.
Un barri que respon conscient
La Barceloneta, barri d’origen mariner i obrer, és encara ara conegut per la seva
forta identitat. Es tracta d’un territori que compta amb un veïnat organitzat i actiu,
una xarxa comunitària madura i una tradició cooperativista obrera ferma.
La crisi socioeconòmica i la pressió turística, així com la gentrificació i l’especulació
a la que està sotmès el barri, a banda de generar més atur i precarietat laboral
està expulsant el veïnat destruint el teixit social i econòmic del territori provocant
que les xarxes de suport mutu i de cura es malmetin.
Un barri que respon conscient
La Barceloneta compta amb projectes d’intervenció, reconeguts i amb molt
bagatge, amb una àmplia xarxa de suport i participació d’entitats i veïns/es del
barri que articulen i dinamitzen nombroses activitats i accions. Una realitat que
evidencia la capacitat tècnica, l’experiència i la xarxa necessària per a impulsar,
consensuar i executar un projectes comunitaris.
Així doncs, les eines que s'han anat construint en clau local, tant de caràcter
mobilitzador, com articulador estan començant a donar els seus fruits i poden ser
una de les principals palanques de transformació cap a un model comunitari més
estable, de qualitat, democràtic, i arrelat a la Barceloneta i les seves necessitats.

PLA COMUNITARI DE LA BARCELONETA
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.

AGENTS PARTICIPANTS
ASSOCIACIONS:
ACIB,
Alanon,
AMPA Alexandre Galí,
AMPA La Mar,
AMPA Mediterrània,
AMPA Sant Joan Baptista,
Ass. Barceloneta Alerta,
AVV Barceloneta,
AVV l’Òstia,
Banc del Temps,
Barceloneta Cuina,
Caritas,
Col•lectiu d’Artistes i Artesans Planeta
Barceloneta
Confraria de Pescadors,
Coral Barceloneta Gentil
Diari de la Barceloneta
Església Evangèlica Baptista Barceloneta,
Famílies Anònimes,
GAMAR,
Grup de Veïnes de la Barceloneta,
La Sardineta,
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac,
Parròquia Sant Miquel del Port,
Petits Maians
Plataforma en defensa de la Barceloneta
- Barceloneta Diu Prou
SERVEIS:
Agència de Saut Pública de Barcelona,
APC (Programa A Partir del Carrer),
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat

CAP Barceloneta
CAS Barceloneta,
Casal de Gent Gran Barceloneta,
Casal de Gent Gran Mediterrania,
Casal de Joves Caritas
CEIP Alexandre Galí,
CEIP Mediterrània,
Centre Cívic Barceloneta,
Centre de la Platja,
Centre de Serveis Socials Barceloneta,
Club Marítim Claror,
Club Natació Atlètic Barceloneta,
Col•legi Sant Joan Baptista,
EBM La Mar,
Escola d’Adults
Espai de Mar
Equipament Infantil de la Barceloneta
Facultat de Nàutica de Barcelona,
Habitatges amb Serveis per a Gent Gran
de la Barceloneta,
Hospital del Mar,
IES Joan Salvat-Papasseit,
INS Narcís Monturiol,
Institut de Ciències del Mar,
Institut de la Nàutica de Barcelona,
La Fàbrica del Sol,
La Salle Barceloneta,
Museu d’Història
PIAD Ciutat Vella
Projecte d’Acompanyament i prevenció
de la solitud Ciutat Vella,
Projecte Franja Barceloneta,
Residencia Bertran i Oriola
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OBJECTIUS DEL PLA COMUNITARI
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'empoderament 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, encara hi ha camí per recórrer per millorar l’efectivitat de la xarxa
comunitària pel que fa a la detecció i articulació de respostes col·lectives, a través
de la millora en la comunicació i coordinació entre els diferents agents,
l’enfortiment del seu compromís i l’aposta pel treball comunitari.
Pel que fa als processos d'empoderament ciutadà, treballem per a la promoció de
la participació i l'organització veïnal, aportant eines que potenciïn processos
d’aprenentatge d’autoorganització i autogestió, així com de coordinació i treball
comú amb diferents agents (entitats, serveis públics, i fins i tot l’administració). En
aquesta línia, durant el 2017 s'han seguit reforçant els vincles comunitaris i
potenciant la coordinació i el treball conjunt entre els diversos agents. Continua
sent un repte la mobilització dels veïns no associats, malgrat durant el 2017 s’han
potenciat espais comunitaris que afavoreixen la participació oberta de tots els
veïns (com l’Assemblea d’Habitatge, etc.).
ORGANITZACIÓ
PROJECTES I ESPAIS COMUNITARIS DE PARTICIPACIÓ I TREBALL COMÚ
La xarxa comunitària de la Barceloneta s’estructura, dins de cada línia de treball,
en una sèrie de projectes i espais de participació i treball comú, en els quals es
defineix col·lectivament el què i el com volem treballar comunitàriament al barri,
és a dir, el Pla Comunitari:
A) TAULA DE BON VEÏNATGE:
Objectius de la Taula de Bon Veïnatge:
•
Detecció i articulació de solucions col·lectives davant els problemes socials
que afecten al barri, per defendre els drets socials i sobre la base d’un concepte
de coresponsabilitat, en quatre àmbits: Ocupació i desenvolupament local;
Habitatge i urbanisme; Salut, i Gent gran.
A. Membres de la Taula de Bon Veïnatge:
Associació Barceloneta Alerta, Associació de Veïns l’Òstia, Associació de Veïns
Barceloneta, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Casal Gent Gran Barceloneta,
Centre de Serveis Socials Barceloneta, CAP Barceloneta, Tècnica de Barri, Caritas,
Església Evangèlica de la Barceloneta, Parròquia Sant Miquel del Port, Agència de
Salut Pública de Barcelona, treballadora comunitària.
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Projecte de Bon Veïnatge amb la Gent Gran
Objectius:
•
Suport a la gent gran del barri
•
Defensa drets socials gent gran del barri
A.1- Grup de col·laboradors del Bon Veïnatge amb la Gent Gran: (agents que
col·laboren en el dia a dia amb la gent gran):
Veïns, Barceloneta Alerta, treballadora comunitària
Projecte Bon Veí, Bon Profit
Objectius:
•
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.
A.2- Grup motor de Bon Veí, Bon Profit:
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Ass. Barceloneta Alerta, Església Evangèlica
Baptista Barceloneta, Parròquia Sant Miquel del Port, treballadora comunitària.
Altres agents promotors i col·laboradors del projecte:
Ass. de Swing de Barcelona, Ass. de Venedors del Mercat, AVV Barceloneta, AVV
l’Òstia, Bar Jaika, Cansaladeria Roca, Café Salvador, Clínica Dental Barceloneta,
Club Marítim-Claror, Club 600 Barcelona, cnab, Comissió de Festes de la
Barceloneta, Comissió de Festes del Carrer Baluard, Confreria de Pescadors, Coral
Barceloneta Gentil, Drogueria Ricart, Escola La Salle Barceloneta, Escola d’Adults,
Escola Sant Joan Baptista, Grup de Dones, Grup La Gavina,
B) OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Projecte de Barceloneta Proa a la Mar
Objectius:
•
Promoure la formació, l’ocupació i el desenvolupament socioeconòmic de
la Barceloneta.
B.1- Grup Motor de Barceloneta Proa a la Mar
AVV Òstia, AVV Barceloneta, Ass. Barceloneta Alerta, veïns, INS Narcís Monturiol,
La Salle Barceloneta, Banc del Temps, Museu Marítim de Barcelona, Institut de
Nàutica de Barcelona, La Fàbrica del Sol, treballadora comunitària
Comissió de Formació
Institut de la Nàutica de Barcelona, Consorci El Far, INS Narcís Monturiol, La Salle
Barceloneta, Facultat de Nàutica de Barcelona, Institut de Ciències del Mar,
Centre de la Platja, Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, veïnes
Comissió d'Ocupació
Veïns i treballadora comunitària
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C) SALUT
C.1- Taula de Salut de la Barceloneta:
(Convocada en el marc de la Taula de Bon Veïnatge, la incorporem en el present
document dins l’apartat de Salut per a una major coherència). La Taula es va
constituir al novembre de 2017.
Objectius de la Taula de Salut:
•
Detecció de mancances a nivell de salut al barri i definició d’una estratègia
comuna per fer-hi front des de la comunitat.
•
Articulació d’iniciatives concretes, sense duplicar la tasca que es fa des
d’altres iniciatives comunitàries al barri.
Membres de la Taula de Salut:
CAP Barceloneta, Parc de Salut Mar –Hospital del Mar, Petits Maians, AMPA
col•legi Sant Joan Baptista, AMPA col•legi Mediterrània, AVV l’Òstia, AVV
Barceloneta, Grup de Dones de la Barceloneta, Associació Barceloneta Alerta,
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Agència de Salut Pública de Barcelona,
Tècnica de Barri, membre de Famílies Anònimes, treballadora comunitària.
Escola de Salut
Objectius:
•
L'Escola és un espai d'aprenentage i relació per a veïns i veïnes del barri, on
es promou l'autonomia de les persones i l'adquisició d'hàbits saludables, a partir de
la prevenció, el coneixement i la participació ciutadana.
C.2- Grup Motor de l’Escola de Salut
CAP Barceloneta, Casal Gent Gran Barceloneta, Casal Gent Gran Mediterrània,
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, GAMAR, Grup de Veïnes, alumnes de
l’Escola, treballadora comunitària
Altres agents que participen a l’Escola de Salut:
Hospital del Mar, Clínica Barceloneta, Club Natació Atlètic Barceloneta,
Poliesportiu Marítim, Institut Gestalt, Agència de Salut Pública, Centre de Serveis
Socials Barceloneta, Barceloneta Cuina
EntreNosaltres
Objectius:
•
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.
•
Treballar la prevenció amb joves a través d’activitats de lleure saludable.
C.3- Xarxa EntreNosaltres
GAMAR, Alanon, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, APC (Programa A Partir del
Carrer), CAS Barceloneta, Casal de la Gent Gran de la Barceloneta, CAP
Barceloneta, Centre Cívic Barceloneta, Agència de Salut Pública de Barcelona,
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Projecte Franja Barceloneta, IES Joan Salvat-Papasseit, Col•legi Sant Joan Baptista,
Club Marítim Claror, CNAB, Casal de Joves de Caritas, Espai de Mar, Tècnica de
Barri, treballadora comunitària.
Altres agents col·laboradors:
Associació Barceloneta Alerta, Organització d’Estibadors Portuaris de Barcelona,
ACIB, Voluntaris 2000, Associació Promoció i Desenvolupament Social, Servei
d’Orientació sobre Drogues
D) HABITATGE
D.1- Comissió d’Habitatge:
Objectius:
•
Garantir l’accés o el manteniment d’un habitatge digne per a tots els veïns.
•
Promoure un debat al barri entorn al model de ciutat que volem, i denunciar
l’especulació que comporta una vulneració del dret a l’habitatge.
•
Impulsar l’Assemblea d’Habitatge
•
Enfortir la cooperació i aliances amb altres agents, tant a nivell de barri com
del Districte i ciutat.
Membres de la Comissió d’Habitatge:
Plataforma en Defensa de la Barceloneta-Barceloneta Diu Prou, AVV l’Òstia, AVV
Barceloneta, Associació Barceloneta Alerta, veïns, treballadora comunitària.
D.2- Assemblea d’Habitatge de la Barceloneta:
Objectius:
•
Espai d’ajuda mútua i organització veïnal de les persones que es troben en
risc de perdre el seu habitatge, i per fer front col•lectivament al problema de
l’habitatge al barri.
Membres de l’Assemblea d’Habitatge:
Veïns i veïnes. Participació d’una treballadora comunitària. Col•laboració molt
important d’Habitatge i Districte Ciutat Vella, a través de la presència de l’advocat
de l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella i el Conseller de Districte d’Habitatge.
E) GÈNERE
Equitat de Gènere a la Barceloneta
Taula per a l'Equitat de Gènere
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, Centre Cívic de la Barceloneta, CGG
Barceloneta, CGG Mediterrània, La Fàbrica del Sol, PIAD Ciutat Vella, APC,
treballadora social CAP, grup de dones de la Barceloneta, La Sardineta, veïnes,
tècnica Dona Districte, tècnica de barri, treballadora comunitària
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F) EDUCACIÓ
Taula d'Infància, Adolescència i Joves
EBM La Mar, AMPA La Mar, CEIP Mediterrània, AMPA Mediterrània, CEIP Alexandre
Galí, AMPA Alexandre Galí, Escola Sant Joan Baptista, AMPA Sant Joan Baptista,
INS Narcís Monturiol, IES Salvat Papasseit, La Salle Barceloneta, Equipament Infantil
de la Barceloneta, Franja Barceloneta, educadors CSS Barceloneta, APC, EAIA
Gòtic-Barceloneta, Comunitat de Sant Egidi, Càritas, tècnica educació Districte,
tècnica de barri, treballadora comunitària
G) GENT GRAN
Taula Tècnica de Gent Gran
Objectius:
•
Millorar la coordinació entre tots els serveis que treballen amb gent gran a la
Barceloneta
•
Detectar necessitats de la gent gran al barri
•
Potenciar els recursos que tenim al barri per treballar amb la gent gran, a
partir de generar sinèrgies entre els serveis que s’hi dediquen.
Membres de la Taula Tècnica de Gent Gran: CAP Barceloneta, CSS Barceloneta,
CGGB, CGGM, Projecte d’Acompanyament i prevenció de la solitud Ciutat Vella,
Habitatges amb Serveis per Gent Gran Barceloneta, Residència Bertran i Oriola,
Caritas, treballadora comunitària
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PROJECTES:
DESENVOLUPAMENT LOCAL, BARCELONETA PROA A LA MAR
Objectius: Promoure la formació, l’ocupació i el desenvolupament socioeconòmic
de la Barceloneta.
Descripció de projecte: Barceloneta Proa a la Mar és una iniciativa comunitària
innovadora orientada al desenvolupament local del territori. Vol donar respostes
col·lectives a la situació d’atur actual, a l’elevat percentatge d’abandonament
dels estudis obligatoris i de fracàs escolar, a l’empobriment de moltes famílies de la
Barceloneta, i a la cada vegada més evident pressió turística a què està sotmesa
el barri. El projecte té quatre grans objectius estratègics: la dinamització de
l’economia local, la millora de l’èxit educatiu d’adolescents i joves, la millora de les
oportunitats d’inserció de les persones a l’atur, i l’enfortiment dels
vincles comunitaris. Aquests objectius es treballen per àmbits.

Sistematització del Pacte Local de la Barceloneta.
Amb veïns i veïnes, entitats, serveis públics, equipaments de proximitat i agents
socioeconòmics adherits al pacte.
Seguiment: Grup Motor
Noves adhesions i seguiment del Pacte Local durant 2017:
1r trimestre 2017: Noves adhesions al Pacte:
Cap a Mar: Associació per a la promoció de la pesca. Fan activitats relacionades
amb la difusió i recuperació de la cultura pesquera (MMB, Museu etnològic,
escoles…) i de pesca-turisme.
Compromís: relació i xarxa amb els pescadors, tallers i xerrades en torn la cultura
pesquera, promoure l’autoocupació en ESS a la Barceloneta.
Casino de Barcelona_Grup Peralada: Grup dedicat a la restauració, l’hoteleria i el
joc. El Casino de Barcelona és una de les empreses més grans del territori, amb uns
550 treballadors en plantilla.
Compromís: participar en els tallers d’orientació i inserció laboral del “Prepara’t pel
mon laboral” i mantenir-nos al corrent dels processos de selecció de personal.
Asociación y Colegio de Ingenieros Navales y Oceànicos: Associació d’enginyers
navals de la delegació de Barcelona.
Compromís: difusió de la cultura marítima.
Yachtpoint: Escola Nàutica.
Compromís: 4 beques anuals per a persones del PIOL que vulguin tenir el Certificat
en formació bàsica de seguretat marítima.
Biciclot: cooperativa dedicada al món de la bicicleta.
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Compromís: difusió de l’ESS al barri, participació a tallers del “Prepara’t per al món
laboral”.
Associació Front Marítim: associació de locals d’oci del front marítim de la
Barceloneta (Opium, Pachà, Ice Bar, Coconut, Touché, Shoko, Carpe Diem).
Compromís: participar en els tallers d’orientació i inserció laboral del “Prepara’t pel
mon laboral” i mantenir-nos al corrent dels processos de selecció de personal.
2n trimestre 2017: Noves adhesions i seguiment del Pacte:
Casino de Barcelona_Grup Peralada: Coordinació i participació al Prepara’t pel
Món Laboral_Estiu
Yachtpoint: Una inserció laboral del PIOL.
Associació Front Marítim*: Intermediació laboral (6 ofertes laborals). Participació al
Prepara’t pel Món Laboral_Estiu.
Port-2000: Després de la reunió amb el nou gerent de Port-2000 i la Taula
d’Ocupació (05/04/17), s’ha generat una nova via de comunicació amb el
departament de RSC.
Autoritat Portuaria/ Departament RSC: comunicació en torn del Pla sectorial de
Sostenibilitat i el procés de prospecció que estan realitzant amb la Fundació
Barcelona FP.
CNB: Reunió informativa amb el grup d’inversors, sobre les obres previstes al Club
relacionades amb Restauració.
Comissió de Seguiment Port Olímpic: es fa la demanda explícita per què Proa
assisteixi a la següent sessió programada pel proper mes de novembre.
A més a més:
Ens hem posat en contacte amb empreses signants del Pacte per fer-ne el
seguiment i per que puguin participar al Prepara’t pel Món Laboral_Estiu i al Curs
d’Auxiliar de Cuina (Pràctiques).
Han participat al Prepara’t: Casino de Barcelona, Associació Front Marítim i CNB.
*EXTINCIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ FRONT MARÍTIM
Arran de la publicació d’unes dades falses d’inserció per part de l’Associació, el
Grup Motor acorda expulsar l’Associació del Pacte Local. Després d’haver-nos
reunit amb ells per parlar i formalitzar aquesta situació, l’Associació es mostra amb
la voluntat de seguir col•laborant d’alguna manera amb Proa a la Mar.
3n trimestre 2017: Noves adhesions i seguiment del Pacte:
Durant el 3er trimestre s’ha actualitzat el seguiment del pacte amb els restaurants i
comerços que han participat fent pràctiques al Curs d’Auxiliar de Cuina i en la
dinamització comercial de Persianes Netes.
Mercès a l’avaluació que s’ha fet a través d’entrevistes i qüestionaris s’ha
actualitzat la informació sobre els coneixement que el sector de restauració i
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comerç de proximitat té del Pacte. L’estudi a desvelat problemes en la
comunicació del projecte i la dinamització del sector.
Alhora ha servit per a ratificar el Pacte, afegir noves adhesions i, sobretot, a
repensar accions per a la dinamització d’aquest col•lectiu.
Paral•lelament s’ha iniciat converses amb el nou dispositiu Punt Verd 2.0 (impulsat
per l’Ateneu Fàbrica del Sol) per mirar d’establir accions conjuntes que serveixin
per dinamitzar la participació i la cohesió del sector.
Actualment s’està preparant un qüestionari reduït i que ofereixi dades quantitatives
per a conèixer la visió que es té tant del Pacte com del Projecte per part dels altres
adherits. Aquest balanç és necessari per avaluar l’impacte i per dissenyar
estratègies de comunicació que afavoreixin l’obertura i la participació.
Marina Vela: reunió de presentació i de cerca de formes de col•laborar tant per a
insercions laborals com per a possibles itineraris formatius. Mostren interès en
adherir-se al pacte.
4rt trimestre 2017: Noves adhesions i seguiment del Pacte:
Durant el 4rt trimestre s’ha fet seguiment amb els comerços que han participat fent
pràctiques al Curs d’Auxiliar de Cuina i en la dinamització comercial de Persianes
Netes. Després d’una sessió participativa amb diversos comerços adherits al pacte
i una coordinació amb ACIB es proposa fer una sèrie d’accions per Nadal
relacionades amb el consum responsable (Accions de Nadal de Plàstic 0).
S’ha preparat un qüestionari per tenir dades quantitatives sobre la visió que es té
tant del Pacte com del Projecte per part dels adherits. Aquest balanç és necessari
per avaluar l’impacte i per dissenyar estratègies de comunicació que afavoreixin
l’obertura i la participació.
Durant el 2017, del mes de Maig al mes de Novembre, hem pogut comptar amb
una contractació de PPOO subjecte a actuacions del projecte de Barceloneta
Proa a la Mar, entre les que estaven el seguiment del Pacte Local

Punt d'Informació i Orientació Laboral (PIOL).
Orientació laboral i formativa i inserció dels veïns i veïnes de la Barceloneta, a
través de l'acompanyament a la recerca activa de feina i formació i la
intermediació laboral amb les empreses de l'entorn.
Seguiment: Taula d'Ocupació
Durant l’any 2017, pel PIOL han passat 176 veïns i veïnes del barri, dels quals, 96 no
havien vingut mai (noves entrades), i 80 ja coneixien el servei (ja registrades).
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De les 176 persones:
•
Si les filtrem per franges d’edat:
•
134 són adultes (de 31 a 65)
•
42 són joves (de 16 a 30)
•
•
•

Si les filtrem per gènere:
78 són dones
98 són homes

•
o
o





Atencions a persones:
de 681 accions d’atenció, assistència a 593 accions
d’aquestes 593 accions:
121 són noves entrades
27 són persones acollides ja registrades
280 són accions d’itinerari
183 són accions grupals

o
•
•
•
•
•

Accions grupals:
34 són Plataforma per l’Ocupació;
Oficis de Rehabilitació, Reparació i Manteniment d’Immobles.
Oficis de Restauració
Oficis Marítims
2 persones no interessades


42 són Prepara’t per al món laboral, edició estiu; de les quals:
•
10 són sessió formació sobre drets laborals
•
13 són sessió habilitats socials
•
13 són sessió visita casino
•
6 són sessió empreses
 25 són accions de la Formació d’Auxiliar de Cuina, de les quals:
•
9 són sessió seguiment
•
2 són sessió coòpolis (Setmana de Proa)
•
7 són sessió cuina proximitat (Setmana de Proa)
•
7 són sessió drets laborals amb iacta (Setmana de Proa)
•
43 són TIC BIBLIOTECA
•
Els dijous, de 10:30 a 13:30, tenim cessió d’espai a la Biblioteca del barri i els
veïns i veïnes del PIOL van a buscar feina per internet acompanyats/des d’una de
les treballadores (referent enguany: Natàlia)

•

18 són accions de la Formació d’Auxiliar de Cuina, de les quals:
10 són sessió seguiment i entrega de diplomes
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•

8 són sessió de cloenda amb Impulsem i Barcelona Activa (proximitat)


2 són accions de la Formació del curs de pintura d’embarcacions, de les
quals:
•
2 són sessió informativa per fer preinscripció a formació
•
19 són Prepara’t per al món laboral
•
7 de la sessió d’Habilitats Socials
•
4 de la sessió de formació en Drets Laborals
•
8 de la sessió de presentació en empreses i centres formatius
•
o
•
•

Insercions laborals:
137 insercions
25 per intermediació
112 per orientació

Temporalitat insercions:

17 d’1 mes o menys

39 de 3 mesos o menys

42 de 6 mesos o menys

6 d’1 any o menys

3 de caràcter indefinit

21 de no temporalitat ( o no hi ha contracte, o no tenim la informació)

9 de conveni de pràctiques no laborals

Plataforma per l'ocupació.
Dinamització d'un espai d'autoorganització en torn a temes laborals amb veïns/nes
( la majoria d'ells/elles són persones usuàries del PIOL) i agents de l'ESS.
Seguiment: Taula d'Ocupació i ESS Proa
Hi ha hagut tres plataformes:
•
Oficis de Rehabilitació, Reparació i Manteniment d’Immobles.
•
Oficis de Restauració
•
Oficis Marítims
-A les dues primeres Plataformes hi han participat un total de 36 veïns i veïnes,
només 2 dels quals no es van mostrar interessats en aquest espai
d'autoorganització.
-A la Plataforma d’oficis marítims, que s’ha platejat amb un enfocament diferent
respecte les dues primeres (fer una fotografia del context socioeconòmic actual en
el sector mar) hi han participat 25 veïns/nes.
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PIOL#Jove.
Jornades, Tast d’Oficis, seminaris i creació d'un Mapa de Perfils Professionals de la
Barceloneta per a millorar l'ocupabilitat dels joves prelaborals.
Seguiment: Taula d'Ocupació i Comissió de Formació
Hi ha hagut quatre accions principals en aquesta activitat: Tast d’Oficis 2017, una
formació ocupacional, dos edicions del Prepara't per al Món Laboral i el disseny
d'un Mapa de Perfils Professionals de la Barceloneta.
Comissió de Formació: re-incorporacions de l’Ateneu Fàbrica del Sol i Centre de la
Platja.Noves Incorporacions: Institut Sant Joan Baptista i Proposta de participació
de la Biblioteca de la Facultat de Nàutica. Participació: Tècnica de Barri.
Durant els mesos de febrer i març hi ha hagut una gran activitat de la comissió, a la
que s’han afegit actors per a la realització, avaluació i proposta de seguiment del
Tast d’Oficis. S’ha presentat el Tast d’Oficis a la Taula Comunitària d’Infància,
Adolescència i Joventut.
TAST D’OFICIS:
S’ha portat a terme un tast de les diverses formacions professionals que ofereixen
l’Institut Narcís Monturiol, l’Institut de Nàutica de Barcelona i La Salle Barceloneta,
dirigit a alumnes del Institut Salvat Papasseit i l’Institut Sant Joan Baptista (4t d’ESO i
alguns alumnes de Batxillerat).
•
Els objectius generals del Tast són:
-Reduir el percentatge d’abandonament escolar dels joves del barri de la
Barceloneta.
-Promoure l’oferta educativa del barri.
-Millorar l’ocupabilitat dels joves de la Barceloneta.
-Que tots els centres educatius del barri comparteixin uns objectius comuns i tinguin
una mirada comunitària entorn l’educació.
•
Els objectius específics del Tast són:
-Apropar els joves i les seves famílies als centres educatius de la Barceloneta i que
coneguin els cicles formatius que s’hi imparteixen.
-Potenciar la formació profesional i posar-la en valor.
-Donar a conèixer les demandes i les oportunitats laborals del territori a través del
Mapa de Perfils Professionals de la Barceloneta.
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•
Justificació i motivació del Tast:
-Esdevenir una proposta complementària d’acompanyament i orientació
formativa dels alumnes de la Barceloneta, en total coordinació amb els centres
escolars del barri.
-Difondre el Mapa dels Perfils Professionals de la Barceloneta per donar a conèixer
les necessitats, demandes i oportunitats laborals del territori, així com els sectors
professionals de l’entorn potencialment generadors d’ocupació.
L’activitat, en la què hi han participat 40 joves, ha constat d’una sessió teòrica al
Centre Cívic de la Barceloneta, on els directors dels centres d’FP han explicat els
diferents graus que es poden dur a terme al barri, i una sessió pràctica posterior, on
els alumnes han pogut conèixer de primera mà i de manera pràctica els diferents
oficis que ells mateixos han escollit. L’objectiu final d’aquest tast és la prevenció de
l’abandonament prematur dels estudis i posar en valor la formació professional.
Tast d’Oficis_sessió pràctica:
-Manteniment de vaixells d’esbarjo (Institut de Nàutica).
-Química (INS Narcís Monturiol).
-Empresa: gestió administrativa i comerç (La Salle Barceloneta).
-Sistemes microinformàticsi xarxes/Vídeo i so (La Salle Barceloneta).
Avaluació: la Comissió de Formació realitza una sessió d’avaluació un cop finalitzat
el Tast.
Propostes de millora de cara a l’edició del 2018:
-Aconseguir una millor integració de la proposta als centres i a l’orientació
professional que es fa als instituts.
-Fer la sessió teórica més dinámica, més atractiva i visual.
-Editar un vídeo de tots els graus i/o creació del Mapa dels Perfils Professionals de la
Barceloneta (format digital).
-Incloure altres agents en la jornada: altres formacions professionals del territori,
món empresa, PIOL...
-Enfortir la participació dels alumnes en la sessió pràctica del Tast.
FORMACIÓ OCUPACIONAL:
Curs Pintura d’embarcacions: el Clúster Nàutic, la Fundació Èxit i La Caixa
organitzen un curs de pintura per vaixells dirigit a joves entre 18 i 25 anys amb un
objectiu d’inserció laboral a curt termini (el curs s’inicia al setembre i finalitza a
principis del mes de desembre). El termini per presentar candidatures és fins el 13
de setembre i es posa sobre la taula la importància de què alguns joves de la
Barceloneta puguin participar d’aquest curs.
Coordinació amb el Clúster Nàutic, la Fundació Èxit i l’Institut de Nàutica,
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comunicació a diferents medis, i prospecció i orientació a joves del PIOL per a què
participin del curs de pintura d’embarcacions. Es fa màxima difusió i es fa recerca
de joves del PIOL amb perfil/interessos del sector nàutic i marítim.
3 joves de la Barceloneta són seleccionats. Es fa el seguiment dels joves en la fase
de preselecció, durant el curs, i al finalitzar-lo. Un d’aquests joves s’insereix en
l’empresa on ha realitzat les pràctiques (sector nàutic).
DOS EDICIONS DEL PREPARA'T PER AL MÓN LABORAL:
Des del PIOL, i juntament amb els educadors de carrer i l'ESS, hem plantejat dues
sessions de presentació de CV a empreses de cara a la possibilitat contractual de
les campanyes d'Estiu i de Nadal.
Els joves són pre-laborals, és a dir, sense experiència laboral (o molt poca, com per
exemple pràctiques d'alguna formació, reglada o no).
La intervenció amb aquests joves és triple:
- promoure una línia de treball on es faci pedagogia des de la base dels drets
laborals
-preparar, des de les habilitats socials, una acció dins del pla de treball individual
dels itineraris d'inserció sociolaboral
-promoure el coneixement de l'ESS, no com a generadora d'ocupació (encara)
sinó com una alternativa real i existent al sistema econòmic establert. A partir
d'aquí, sensibilitzar cap als projectes col•lectius que ja existeixen, i donar l'espai per
al coneixement i col•laboració per fer xarxa i promoure l'ESS
1a edició: Campanya d'Estiu (25/04/17-04/05/17)
El calendari de les sessions és el següent:
- dimarts 25/04 a les 10:00. Formació en Drets Laborals (CCBarceloneta)
- dijous 27/04 a les 11:00. Sessió en Habilitats Socials i preparació entrega CV
(CCBarceloneta)
- dimarts 02/05 a les 11:00. Visita i sessió entrega CV al Casino de Barcelona
-dijous 04/05 a les 11:00. Sessió d'entrega de CV a diferents empreses
(CCBarceloneta)
2a edició: preparació Campanya de Nadal (13/11/2017-15/11/2017)
El calendari de les sessions és el següent:
- dilluns 13/11 de 16:00h a 18:00h. Sessió en Habilitats Socials i preparació entrega
CV (CCBarceloneta)
- dimarts 14/11 de 16:00h a 18:00h. Formació en Drets Laborals (CCBarceloneta)
- dimecres 15/11 de 16:00 a 18:00h. Sessió d’entrega de CV a diferents empreses i
centres formatius del territori
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Mapa dels perfils professionals de la Barceloneta
Objectiu del mapatge:
-Donar a conèixer les necessitats, demandes i oportunitats laborals del territori, així
com els sectors professionals de l’entorn potencialment generadors d’ocupació.
S’ha portat a terme una diagnosi dels perfils professionals demandats a la
Barceloneta, liderat per la Comissió de Formació de Proa a la Mar. La finalitat
d’aquesta diagnosi és trobar l’encaix entre aquelles ocupacions potencialment
generadores de treball que s’han detectat al terrirori i els cicles formatius que
ofereixen els centres de formació professional de la Barceloneta
Amb el resultat d’aquesta diagnosi es crearà un mapa digital de perfils
professionals atractiu i funcional que ajudi a la visualització dels jaciments
ocupacionals i els itineraris formatius de la Barceloneta.
Els centres educatius/formatius que han treballat en la diagnosi són:
•
Institut de Nàutica de Barcelona
•
INS Narcís Monturiol
•
La Salle Barceloneta
•
Centre de la Platja
•
PIOL

Cultura Marítima.
Activitats destinades a revaloritzar la cultura marítima com a font de
desenvolupament comunitari i socioeconòmic i impuls d'un Eix Litoral per afavorir la
relació de la ciutat amb el mar.
Setuiment: Comissió de Formació
Consolidació d’un EIX MAR:
-Fer del mar un element de desenvolupament socioeconòmic específic del territori
que generi ocupació de qualitat a la Barceloneta amb valors de l’Economia Social
i Solidària.
-Revaloritzar i promocionar els oficis mariners recuperant la memòria professional
de la Barceloneta (manteniment d’embarcacions, pesca, esports nàutics i
educació ambiental marítima. Treballant sempre en xarxa amb tots els agents del
sector: empresa, àmbit educatiu i comunitat. Tradició popular + innovació
socioeconòmica.
-Difondre i promoure la cultura marítima reivindicant el vincle del barri amb el mar
arrelant aquest vincle amb el mar i la cultura marítima des de la infància i
l’adolescència per tal d’incorporar en l’ADN dels infants i joves aquesta estima i
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proximitat pel món nàutic i marítim, amb la idea força de que tota vivència
incorporada des de la primera edat acaba formant part de l’essència de la
persona, creant identitat i sentiment de pertinença.
-Desenvolupar un Eix Mar sota paràmetres i valors de l'Economia Social i Solidària,
entorn la sostenibilitat del món marítim, l’enfocament de gènere i la
interculturalitat.
-Generar un relat entorn el mar col•lectivament amb altres barris de la ciutat i
municipis del litoral, així com per repensar la relació Port-Ciutat.
Accions:
-Catàleg de Recursos del Mar: es projecta presentar el Catàleg de Recursos del
Mar als centres de primària per a què es faci ús d’aquesta eina pedagògica.
-Converses vora el Mar: coordinació amb el Museu Marítim per a programar tres
sessions de Converses Vora el Mar entorn tres eixos gènere, interculturalitat i
sostenibilitat medioambiental, per a la Primavera de Proa a la Mar. Finalment no és
possible disposar de l’embarcació Far Barcelona, com s’havia fet fins el moment,
per temes d’agenda/programació. Es proposa per l’any 2018.
-Plataforma per a l’Ocupació: oficis marítims (estibes, pesca i manteniment
d’embarcacions). Es porta a terme un debat sobre la situació actual d’aquests tres
subsectors del món marítim, on participa un grup nombrós de pescadors, mariners i
estibes. Es valora que ha esdevingut un espai molt interessant amb moltes
potencialitats i es proposa dur a terme un treball per part de l’equip de Proa per tal
de consolidar-lo (Espai Mar).
-Setmana Blava (Institut de Nàutica de Barcelona):
Coordinació amb l’Institut de Nàutica per col•laborar, difondre i promoure al barri
la Semana Blava del 2018 oferint activitats de caire cultural obertes al barri:
•
Projecció del documental Forgotten Space d’Allan Sekula, en col•laboració
amb la Fundació Tàpies.
•
Diàleg al voltant de ficció i mar a la Biblioteca Barceloneta_La Fraternitat.
•
Proposta d’una jornada de debat entorn la relació Port-Ciutat.
-La Filadora: presentació d’un projecte en clau de barri, maritimitat i amb visió
generacional, al premi de La Filadora.
-Diagnosi Mar: es presenta el projecte Enxarxa’t a l’ESS amb Proa a la Mar al
Comissionat d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona.
-Barceloneta Proa a la Mar esdevé Cercle Mar (node territorial) de Coòpolis,
Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
Jornades:
-Assistència jornada Sector Nàutic 4.0 i Saló Nàutic (Clúster Nàutic).
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-Assistència jornada Noves oportunitats del sector nàutic (Clúster Nàutic)
-Preparació jornades commemoratives de l’Escola del Mar.

Plàstic O.
Apropament del coneixement científic mediambiental i accions de sensibilització
en torn de la reducció del plàstic.
Seguiment: Taula Plàstic O.
Espai de treball col·lectiu Ciència Ciutadana-ICUB / Centre Cívic Barceloneta /
Barceloneta Proa a la Mar
Arran del projecte d’Observadors del Mar a la Barceloneta i amb l’impuls de l’ICUB
(programa de Ciència Ciutadana) s’ha generat un espai de treball comunitari
amb els centres educatius, centres de recerca, entitats vinculades al mar, serveis i
col•lectius del barri amb l’objectiu comú de fer difusió de la ciència alhora que es
fa pedagogia en sostenibilitat i medi ambient en el món marítim.
Trobades prèvies:
-Coordinacions per a les activitats que es duran a terme al maig.
-Coordinacions amb les AMPA Mediterrània i AMPA Galí per fer un taller de
malabars reciclats dinamitzat per Planeta Barceloneta als centres escolars.
-Trobada d’avaluació i seguiment.
Accions:
•
Primavera:
-Taller amb AMPA Mediterrània i Planeta Barceloneta (04/05): s’ha organitzat un
taller de reciclatge de plàstic per a crear els guarniments del Mostreig del dia 6 de
maig. L’AMPA fa un berenar popular i Planeta Barceloneta dinamitza el taller.
- Mostreig: el dia 06/05 es fa un gran recull/mostreig seguint els protocols
d’Observadors del mar per a l’anàlisi dels microplàstics a la platja de la
Barceloneta.
És una acció de sensibilització àmbit ciutat coparticipat per l’ICUB, Ecologia
Urbana, l’Institut de Ciències del Mar, Centre Cívic Barceloneta, Centre de la
Platja, Museu Marítim de Barcelona, Fàbrica del Sol, Espai de Mar, Youtuba
Barcelona, Surf and Clean, Cap a Mar, Anèl•lides, AMPA Mediterrània, Planeta
Barceloneta, PDC Barceloneta.
-Matinal de la Primavera a la Barceloneta (20/05): Taller de serigrafia (bosses de
cotoó) i dinàmica de sensibilització entorn la reducció de l’ús del plàstic.
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•
Nadal:
-Es presenta la Taula Plàstics 0 al Green Festival i al Blue Eco Forum (gestió de la
brossa marina).
-Campanya de recollida de taps en diferents comerços del barri: ha tingut molta
repercussió entre el veïns i s’han recollit molts taps. Els taps estaven destinats a fer
guarniments pel Nadal, però per qüestions de temps i dificultats en la dinamització
de l’activitat, han fet que l’activitat de reciclatge s’aplaci a la primavera. La
campanya de taps s’ha fet ressò a BTV.
-Estel de Nadal: s’ha construït un Estel de Nadal amb materials reciclats que ha
estat exposat durant les festes al Centre Cívic Barceloneta.
-11a Triatló per la preservació del fons marí de la Barceloneta: dissabte 16 de
desembre a la Platja de la Barceloneta s’ha fet una cursa esportiva de paddle surf
per fer una neteja de brossa marina per la preservació del fons marí. Ha estat
organitzada per Yotuba Barcelona, i amb la col•laboració del Centre de la Platja,
el Centre Cívic Barceloneta,Proa a la Mar i Movimiento 83. Les dones de la
Barceloneta han col•laborat amb una xocolatada per als/es participants.

Economia Solidària.
Activitats per generar una xarxa de col•lectius i entitats que impulsin l'economia
solidària al territori.
Seguiment: Grup Motor Proa a la Mar
•
Agents de l’ESS amb els qui hem intercooperat des de Proa a la Mar
(articulació de l’ESS).
-Coopolis: coordinacions amb Coopolis per a col•laborar en l’impuls de l’ESS a la
Barceloneta, per a l’acompanyament de col•lectius en procés de constitució de
cooperativa i seguiment del Premi Micaela Chalmeta.
-XES: participació al Grup Motor de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) Barcelona.
-XEC: relació amb la Xarxa d’Espais Comunitaris.
-Barcelona Activa_ El Far: coordinacions amb Barcelona Activa per a impulsar l’ESS
a la Barceloneta en clau de territori i maritimitat.
Coordinacions per parlar sobre la convivència (cessió d’espai) a l’edifici El Far.
“Pensem El Far”: realització de 2 jornades d’activitats grupals per a pensar els usos i
la distribució d’espais de El Far (amb BCN Activa i altres agents de l’ESS i la
Innovació Econòmica de Barcelona).
-Altres actors de l’ESS (crear xarxa i sinergies): PDC Roquetes (autoocupació en
temes de restauració, monitoratge i costura), EnClau Cooperativa (cooperativa de
rehabilitació d’immobles), Assemblea d’aturats i aturades de 9 Barris
(autoocupació en càtering), LaSal de Mataró (guingueta), Ateneu 9 Barris (XEC),
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Norai (inserció laboral en restauració), Ateneu La Bòbila (impuls de l’ESS a Porta) i
American Poster Institut (autoocupació en arts gràfiques).
Accions:
-La Setmana de Proa a la Mar/ESS al curs d’auxiliar de cuina (FO): es porta a terme
dues sessions formatives entorn l’economia social i solidària. Amb els alumnes del
curs s’han treballat els valors i les potencialitats de l’Economia Social i Solidària
(amb la col•laboració de Coòpolis), els Drets
Laborals (Iacta) i un taller de cuina de peix de proximitat (Graffitis Receptes).
-Primavera de l’ESS a la Barceloneta: es duen a terme 3 accions durant la
Primavera de l’ESS a la Barceloneta entorn la memòria cooperativa, la cultura
cooperativa i la infància/economia de les cures (amb el Grup de Memòria
Cooperativa de la Barceloneta, Planeta Barceloneta i Petits Maians).
-Tardor de l’ESS: coordinació amb Coopolis per fer una sèrie de xerrades als instituts
del barri sobre l’ESS.
-Preparació Plataforma per l’Ocupació #4: diagnosi sobre violències en el treball
feminitzat durant la setmana en contra de les violències masclistes.
-Mapatge de l’ESS a la Barceloneta: preparació de les activitats dedicades a
posar en valor les iniciatives en ESS del territori.
-La Guingueta: Redacció del dossier per a prendre decisions en torn de la possible
gestió comunitària de La Guingueta.
-Paticipació a la FESC 2017: Economia Social i Solidària des del treball comunitari.
-Participació a l’Escola d’Estiu de la XES 2017.
-Subvenció Comissionat ESS (Ajuntament de Barcelona)/Eix Litoral de l’ESS:
sistematització i relat entorn l’Eix Mar i impuls d’un Eix Litoral àmbit ciutat amb la
redacció d’una proposta per treballar Mar i Economia Social i Solidària en el marc
de la subvenció del Comissionat d’ESS.

La Guingueta Charles Darwin.
Procés participatiu per impulsar la gestió comunitària de la Guingueta Charles
Darwin
Seguiment: Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar
Objectius Generals:
-Creació d’un entitat gestora, órgans de governança i un reglament intern per a
la gestió de la Guingueta.
-Promoure un procés participatiu per a la dinamització comunitària de la
Guingueta.
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-Impulsar l’ocupació de qualitat a través d’itineraris formatius i laboral per a
persones del PIOL.
Objectius específics:
-Sensibilitzar persones, entitats i col•lectius sobre els beneficis de l'emprenedoria
col•lectiva, col•laborant amb projectes referents de l'àmbit de l'ESS, i vinculant-la
al context social, econòmic i cultural de la Barceloneta.
-Acompanyar en la definició preliminar del projecte de gestió comunitària de la
Guingueta Charles Darwin, tenint en compte l'especificitat i el context
socioculturade la Barceloneta.
-Orientar sobre formes jurídiques, plans de viabilitat i formes de finançament
convencional i alternatiu, la realització de plans d'empresa i les gestions i tràmits
vinculats amb llicències d'activitat per a la gestió comunitària de la Guingueta de
Charles Darwin.
-Impulsar la gestió comunitària de la Guingueta de Charles Darwin coordinant
entitats i col•lectius del territori i persones del PIOL amb especials dificultats per a
emprendre (aturats/des de difícil inserció i dones de sectors laborals feminitzats) per
incrementar les economies de proximitat i incentivar l'autoocupació col•lectiva.
-Impulsar la posada en marxa de la Guingueta de Charles Darwin capacitant un
col•lectiu de persones del PIOL amb especials dificultats per a emprendre
(aturats/des de difícil inserció i dones de sectors laborals feminitzats).
-Impulsar activitats i accions al voltant de la Guingueta de Charles Darwin
vinculades al turisme sostenible, responsable i de qualitat.
-Incorporar la perspectiva de gènere durant el procés, vetllar per la participació
paritària i garantir l'ús d'un llenguatge no sexista.
-Dinamitzar els grups i comissions de Barceloneta Proa a la Mar i altres espais de
col•laboració i coproducció amb Coòpolis, Torre Jussana i Barcelona Activa
(Proximitat, Altres Economies i Innovació Econòmica) i participar en xarxes
d'economies socials i comunitàries (XEC, Xarec).
Accions:
-Jornada de prospecció d’un grup motor per a la gestió comunitària i cooperativa
de La Guingueta. Sortida a Mataró per a conèixer La Sal de Mataró /exemple de
guingueta gestionada de forma cooperativa).
-Redacció del dossier/projecte per a prendre decisions en torn de la possible gestió
comunitària de La Guingueta.
-Reunions de coordinació i seguiment (Grup Motor Proa a la Mar, Districte Ciutat
Vella).

Persianes Netes a la Barceloneta.
Coordinació i seguiment del projecte de dinamització comercial i promoció
laboral de joves.
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Seguiment: Taula d'Ocupació
Els destinataris directes d'aquest projecte seran dos joves contractats i els
comerços beneficiaris de la iniciativa. Pel que fa als joves, ens hem decantat cap
a un perfil de jove ja actiu i en procés decerca de feina, sensibilitzat cap a la
formació reglada i amb poca experiencia laboral.D’aquesta manera, es pretén
comptar amb un perfil de jove que ja ha fet un treball previ d’autoconeixement i
definició del seu objectiu laboral, i que es vol acompanyar cap a la seva
reincorporació al sistema formatiu reglat o professionalitzador, potenciant la
simultaneïtat de treballar amb l’estudi.
Pel que fa als comerciants, els beneficiaris directes seran aquells comerciants als
quals se'ls netejaran i pintaran les persianes. S'ha acordat que aquests siguin els
comerciants dels carrers Andrea Dòria i Maquinista, eixos comercials del barri,
remodelats recentment.
La iniciativa té diversos objectius estratègics:
• Fomentar la formació i la inserció laboral dels joves de la Barceloneta
• Promoure l'ocupació local i de proximitat
• Dinamitzar el comerç del barri
• Fomentar la relació entre comerciants i veïnat
Pel que fa als objectius més específics, podríem parlar de:
De cara als joves
• Motivar-los i posar-los en contacte amb un ofici o objectiu professional
• Facilitar-los una experiència laboral satisfactòria
• Capacitar-los en competències tècniques i tranversals necessàries per a la
incorporació al món laboral
• Apropar els joves als comerciants i el teixit social del barri
• Promoure una relació positiva dels joves amb l'espai públic
De cara als comerciants
• Millorar la imatge dels seus comerços
• Facilitar-los un apropament i experiència positiva amb joves del barri
• Donar a conèixer la borsa de treball del PIOL
• Promoure el treball en xarxa i l'apropament entre comerciants i veïnat
Dades quantitatives:
A la finalització del projecte, a 31/12/2017, els joves havien:
Pintat 74 persianes
Netejat/fet manteniment de 26 persinanes
Assolint l’objectiu quantitatiu de les 100 persianes.
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EDUCACIÓ I EQUITAT DE GÈNERE A LA BARCELONETA
Objectius: Millorar el coneixement, la detecció i l'articulació de respostes davant
les problemàtiques vinculades amb l'educació al barri. promoure la perspectiva de
l’equitat de gènere de manera transversal a la xarxa d’entitats, veïns, veïnes i
professionals del barri
Taula d'Infància, Adolescència i Joves.
Coordinació i treball en xarxa dels diversos agents amb competències educatives
del barri.
-Participació a la Taula de Març. Es presenta el Tast d’Oficis 2017 (Comissió de
Formació de Barceloneta Proa a la Mar).
-Participació a la Taula de Maig.
-Participació a la Taula d’Octubre: s’explica la possibilitat de portar a terme una
formació en monitor/a en temps de lleure i la necessitat de poder fer pràctiques al
territori per poder subvencionar-la (segons el requisit de Barcelona Activa).
Contacte amb les ampes i els centres formatius per donar cobertura a les
pràctiques.
-S’acorda unificar i posar en comú la calendarització de les activitats de tots els
agents que conformen la Taula, per mirar-nos i tenir-nos presents uns els altres.
Alhora es proposa fer una valoració conjunta sobre objectius i estructura de la
Taula per mirar de reestructurar-la per a què sigui més operativa, menys
descriptiva, més transformadora. El PDC s’encarrega de fer la proposta i coordinarla.

Taula per l'Equitat de Gènere a la Barceloneta.
Espai enfocat a promoure la perspectiva de gènere de manera transversal a la
xarxa d'entitats, veïns i veïnes i professionals del barri.
Al llarg de l’any, hi ha dos espais on reivindicar tot el treball vers el gènere: el 8 de
Març i el 25 de Novembre
Preparació, dinamització, comunicació i participació de les accions unitaries al
voltant del 8 de Març, dia de la dona treballadora i el 25N, Dia contra la Violència
vers les dones
Activitats 8 de Març
La taula donarà suport a l’activitat que farà l’escola Sant Joan Baptista sobre la
visó que tenen els alumnes de les seves avies. Molt probablement ho faci també
l’IES Salvat Papasseit.
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Es convida a la Taula a sumar-se a la primera trobada de entre dones de la
Barceloneta i el grup de teatre-dansa i gènere del CCBarceloneta. El resultat
d’aquestes trobades serà un recull d’històries de vida amb les que es crearà la
dramatúrgia d’una peça que es mostrarà al juny al carrer i que en el laboratori
d’aquest any es centra en les Dones de la Barceloneta. La trobada serà el 16 de
febrer a les 18.30h amb la participació de dones del Casal de Gent Gran
Mediterrània i de veïnes de la Barceloneta. Es comptarà també amb la
col•laboració de la Raquel (veïna del C/ St Elm) per treballar en el registre i edició
d’imatges.
Preparació activitats 25N
Es proposa un format similar al de l’any anterior:
- Llaçades als balcons (tota la setmana), proposta artística al carrer i lectura de
manifest.
LLAÇOS:
- Llaçades pels balcons: es faran més fent servir les plantilles i esprais de l’any
anterior. Hi ha més llençols a la Biblioteca.
- Llacets liles: es faran més que l’any anterior

Taula Jove, impuls d’un espai de coordinació amb els diferents agents que
intervenen amb joves del barri.
Contacte amb el departament de Joventut, els APC i els tècnics que treballen
amb joves en l’espai de Càritas per compartir preocupacions i necessitat de
formar una taula tècnica específica pel col•lectiu. Es pensa en convocar, a partir
de la taula d’Infància, a totes les professionals vinculades al treball amb joves

Pla Educatiu de Ciutat Vella, dinamitzar un espai de coordinació per a la
participació en l’avaluació i seguiment del Pla Educatiu de CV.
-Coordinació amb els diferents agents educatius que treballen al barri amb
infància i joventut. Elaboració d’una diagnosi de l’estat actual (educació formal,
informal i no formal).
-Participació en uns dels grup de discussió que treballen en l’avaluació del Pla
Educatiu de Ciutat Vella.
-Entrevista amb els encarregats de la diagnosi del PECV. Entrega de la diagnosi.
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SALUT, ESCOLA DE SALUT
Objectius: Potenciar l’ autonomia personal i la participació ciutadana, i l’adquisició
d’hàbits saludables i de coneixements sobre el funcionament de l’estructura
sanitària i dels serveis.
Aquest 2017 s'ha celebrat la 10a edició de l'Escola de Salut de la Barceloneta, 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.
Com a commemoració dels 10 anys de l'Escola, es va realitzar un vídeo, amb la
participació de professionals i alumnes, que es va projectar a la inauguració, l'11
de gener. Com a convidat a fer una xerrada o ponència a la sessió d'inauguració,
aquest any vam comptar amb en Josep María Pons, coordinador del programa
COM Salut.
Les classes s'han realitzat, com sempre, cada dimecres 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 65
persones, comptant l'alumnat de primer i de segon. Un cop al mes, la Biblioteca
també s'ha traslladat al Casal per tal d'oferir suport bibliogràfic a les diverses
temàtiques treballades a classe.
La cloenda de l'Escola es va celebrar el 28 de juny amb la participació d'alumnes
de primer i segon de l'Escola i professionals del grup motor del projecte. El dia 29 es
va fer una sessió d'avaluació participativa per valorar el funcionament de l'Escola i
recollir propostes per a l'Escola de l'any següent. L'avaluació feta amb les alumnes
a aquesta sessió es complementa amb una enquesta d' avaluació elaborada per
l'ASPB, que s'encarrega de recollir i redactar un informe, a partir de les aportacions
de les alumnes a l'enquesta.
A més a més, des de l'Escola de Salut s'ha col•laborat i/o participat a:
•
Festa de la Primavera
•
Marxa EntreNosaltres
Com a activitat vinculada a l'Escola de Salut, cal anomenar, també, el taller de
Chi Qung, 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. Des de llavors el grup ha
funcionat amb monitors voluntaris.
.
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SALUT, ENTRENOSALTRES
Objectius: La Prevenció i atenció d’addiccions al barri. La línia de treball
predominant (EntreNosaltres#J) està orientada a la prevenció entre els
adolescents i joves, a través de la promoció del lleure saludable.
La prevenció i l’atenció d’addiccions a la Barceloneta és un objectiu que s’està
treballant en el marc del Pla Comunitari des del 2011, com a resultat de la diagnosi
sobre la salut al barri portada a terme per part de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona al 2010, amb el programa Salut als Barris. Al diagnòstic es detectava el
consum de substàncies (fonamentalment alcohol i cànnabis) i les addiccions com
a un dels problemes més alarmants a la Barceloneta, en l’àmbit de la salut. Des de
llavors, es va començar a articular una xarxa d’entitats veïnals d’ex addictes i
familiars d’addictes, així com professionals de serveis sanitaris i educatius del barri,
per treballar comunitàriament el tema a través del projecte EntreNosaltres.
Els objectius de la iniciativa d’EntreNosaltres són 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. Les activitats organitzades, fins al 2016, s’havien concentrat en un
període concret de l’any, coincidint amb les Festes de la Primavera. Aquestes
intervencions han estat efectives per donar informació al veïnat sobre els recursos
d’atenció i acompanyament en casos d’addiccions a l’abast dels veïns, i també
han estat una oportunitat per consolidar la xarxa d’agents que impulsen el
projecte, possibilitant noves sinèrgies i complicitats. Tanmateix, a l’avaluació feta
per part de la xarxa després de les activitats realitzades al 2016, es posa de
manifest la impressió, compartida pels membres de la xarxa, respecte a la baixa
eficàcia de les intervencions engegades fins ara pel que fa a la prevenció
d’addiccions.
En aquest sentit, de cara al curs 2016/17 es planteja, des de la xarxa, una
intervenció més continuada durant tot l’any, i més integral, orientada a
l’empoderament i la promoció de les motivacions i aptituds dels joves del barri
com a estratègia eficaç de prevenció de les addiccions, que tingui com a eix
fonamental la promoció del lleure saludable, la qual ha estat possible gràcies al
suport de l’Agència de Salut Pública, en el marc d’EntreNosaltres#J.
Activitats realitzades durant el 2017:
Activitats setmanals i tallers:
Muay Thai i Jiu Jitsu: Espai d'iniciació en la pràctica del Muai-Thay i del Jiu Jitsu.
Dirigides per un tallerista especialitzat i acompanyat sempre pels educadors de
carrer. Es treballa la disciplina d'aquest esport, la tècnica, l'autocontrol i
l'autoestima.
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Durant tot el 2017 (excepte agost). Per a joves de 12 a 25 anys (dos grups). Total
participants: 25 persones.
Paddle surf i surf: Espai d'iniciació en la pràctica del Padel Sur i Surf. Dirigides per un
tallerista especialitzat i acompanyat sempre pels educadors de carrer. Es treballa
la disciplina d'aquest esport, la tècnica, l'autocontrol i l'autoestima. Tot el 2017
(excepte agost i setembre). Per a joves de 14 a 21 anys. Total participants: 18
persones.
Taller de grafitti i art urbà “Jo també hi pinto”: Al Casal de Joves. Objectius: -Donar
a conèixer diferents tècniques de graffiti i art urbà: rotuladors, stencils, esprai. -Crear
espais de debat,intercanvi i reflexió sobre els rols de gènere en l'ús dels espais
públics. -Crear espais de debat intercanvi i reflexió sobre l'ús del temps de lleure i
els hàbits saludables. 5 sessions (novembre-desembre 2017). Per a joves de 16 a 23
anys. Total participants: 12 persones.
Activitats puntuals:
EntreNosaltres al Marítim! 15 de maig. Jornada lúdico-esportiva al Club MarítimClaror, amb els estudiants de 1r, 2n i 3r d'ESO de l'institut Sant Joan Baptista. Es va
treballar en tres grups, convinant l’activitat física amb una part de la sessió teòrica,
on es van treballar aspectes de salut vinculats a l’esport (alimentació, hidratació,
descans, etc.), sempre en funció de l’entrenament físic. En total, 60 adolescents
participants.
Exposició Cànnabis, com ho vius? a l'institu Salvat Papasseit, durant el mes de
febrer. El dia 22 es va fer una visita guiada i activitat complementària a l'exposició,
dinamitzada per professors de l'institut i l'ASPB.
Exposició Febre de Divendres Nit, ubicada al CAP durant tot el mes de febrer.
Activitat complementària amb els estudiants de 4t d'ESO de l'institut Sant Joan
Baptista, dinamitzada per professionals del CAP i del Servei d'Orientació sobre
Drogues (SOD), el 17 de febrer. Total de joves participants: 28.
Sessions amb testimonis Sessió de xerrada-debat amb testimonis de membres de
les associacions d’ex addictes i de familiars d’addictes: El 17 de febrer amb els
estudiants de 3r d'ESO de l'institut Sant Joan Baptista, i el 22 de febrer amb els
estudiants de 3r i 4t d'ESO de l'institut Salvat Papasseit. En total: 60 adolescents
participants.
Marxa EntreNosaltres: Participa al teu ritme! (20 de maig). Itinerari per dins del barri,
perquè cadascú el faci al seu ritme (caminant, corrent, etc.). Participació: 100
persones.
Sessió sobre Patologia dual, en el marc de l’Escola de Salut: (5 d'abril) Sessió sobre
Patologia dual (malalties psiquiàtriques causades pel consum de substàncies), en
el marc de l’Escola de Salut, oberta a joves a partir dels 16 anys. Participació: 40
persones (alumnes de l'Escola de Salut, sense participació de joves).
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Formació per als membres de la Xarxa EntreNosaltres: Sessió d’orientació i formació
sobre com enfrontar la situació quan detectem un jove que podria tenir problemes
d’addicció. Símptomes per poder-los detectar. Circuits i estratègies. A càrrec del
Servei d'Orientaci (9 de setembre)
La Xarxa EntreNosaltres s'ha reunit vuit vegades, al llarg de l'any.

HABITATGE, BARCELONETA PEL DRET A L’HABITATGE
Objectius:
•
Promoure d’ajuda mútua i organització veïnal de les persones que es troben
en risc de perdre el seu habitatge, per fer front col•lectivament al problema de
l’habitatge al barri.
•
Garantir l’accés o el manteniment d’un habitatge digne per a tots els veïns.
•
Promoure un debat al barri entorn al model de ciutat que volem, i denunciar
l’especulació que comporta una vulneració del dret a l’habitatge.
•
Impulsar l’Assemblea d’Habitatge
•
Enfortir la cooperació i aliances amb altres agents, tant a nivell de barri com
del Districte i ciutat.
Barceloneta pel Dret a l’Habitatge fa referència a la tasca impulsada des de la
Comissió d’Habitatge de la Barceloneta, espai constituït per entitats i veïns del barri
(que lideren el projecte) i una treballadora del Pla Comunitari. Malgrat la Comissió
va néixer en el marc de la Taula de Bon Veïnatge (2014), per la seva evolució s’ha
convertit en un espai autònom, teixint ponts amb altres agents que no estan
vinculats a la TBV. La Comissió convoca i promou l’ Assemblea d’Habitatge de la
Barceloneta, com a espai d’ajuda mútua i organització veïnal de les persones que
es troben en risc de perdre el seu habitatge, i per fer front col•lectivament al
problema de l’habitatge al barri.
En termes generals, la Comissió ha complert una funció important en la denúncia
de la situació de l’habitatge al barri, i en la promoció de ponts entre els veïns i
l’Administració, per trobar sol•lucions. També ha estat fonamental la seva funció
en l’acompanyament de veïns amb problemes d’habitatge i en la canalització i
comunicació de les seves necessitats i demandes a l’Administració.
Actuacions:
Orientació i suport mutu:
•
Orientació i acompanyament dels veïns en situació de precarietat amb
l’habitatge, en el marc de l’Assemblea, per part dels propis veïns, amb suport de
l’advocat de l’Oficina de l’Habitatge, el conseller de Districte de CV i una
treballadora del Pla Comunitari: Durant el 2017 s’ha reunit l’Assemblea 11 vegades.
En total, hi van participar 55 veïns, dels quals 42 es troben en risc de pèrdua de
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l’habitatge, i la resta són els veïns de la Comissió o altres que participen per donar
el seu suport.
•
En 11 ocasions (sis persones) s’ha acompanyat físicament, ja sigui els veïns de
la Comissió o la treballadora del Pla Comunitari, a veïns afectats per realitzar
diferents tràmits o consultes (habitualment a l’Oficina de l’Habitatge).
•
Organització i pressió veïnal per aturar desnonaments, en casos de veïns o
famílies sense alternativa habitacional: Durant l’any hi ha hagut 11 desnonaments
al barri, segons la informació que ha arribat a la Comissió. En tots els casos, la
Comissió i l’Assemblea han donat el seu suport a les famílies afectades.
•
Atenció individual dels veïns en risc de desnonament a l’Oficina del Pla
Comunitari, per orientar i canalitzar a l’Assemblea, de manera coordinada amb els
veïns de la Comissió d’Habitatge: Durant el 2017, des de l’oficina del PDC s’ha atès
a 47 veïns en situació de vulnerabilitat en relació a l’habitatge.
•
Campanyes informatives sobre drets i recursos disponibles en situacions de
risc de pèrdua de l’habitatge i de pobresa energètica: Xerrada sobre els drets dels
llogaters, a càrrec del director de l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella: es va fer
dues vegades (en dos espais diferents): el 4 de maig, al Casal de Gent Gran
Barceloneta, i 18 de maig, al Centre Cívic. Xerrada informativa sobre Facturació i
estalvi energètic, a càrrec d’Ecoserveis, organitzada per la Comissió d’Habitatge
amb el Punt d’Assessorament Energètic de Ciutat Vella.
•
Elaboració de la Guía ciutadana en matèria d’arrendaments urbans
d’habitatges i detecció d’assetjament immobiliari, amb la inestimable
col•laboració de l’Oficina d’Habitatge i del Districte de Ciutat Vella. La Guia recull
una sèrie d’informacions útils per als llogaters, fonamentalment aspectes legals,
redactats en un format pregunta-resposta, i també sobre recursos públics i
col•lectius que defensen el dret a l’habitatge. La Guia respon a la voluntat de
donar a conèixer els drets dels llogaters (recollits a la legislació vigent), els quals
amb freqüència es veuen vulnerats.
Diagnosi:
•
Necessitats d’habitatge al barri: Sistematització de la informació dels casos
de veïns en risc de desnonament, que puguin aportar dades concretes a un
diagnòstic sobre la situació de l’habitatge al barri: Per facilitar l’organització interna
i el seguiment de les situacions, i també amb la finalitat de recollir de manera
sistematitzada una informació que ens ajudi a valorar i mesurar la magnitud del
problema de l’habitatge al barri, des de 2017 fem un registre escrit de totes les
informacions aportades a les assemblees (un acta), així com de les persones a les
quals s’orienta des de l’oficina del Pla Comunitari. Resum de la informació recollida
(dades corresponents al 2017): D’un total de 51 veïns en risc de pèrdua de
l’habitatge, 25 tenen contractes de lloguer que finalitzen aviat (o sigui, el 50% dels
veïns que han arribat a l’Assemblea o a l’Oficina del Pla Comunitari preocupats
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per l’habitatge). En 2 casos, les renovacions de contracte ja s’havien formalitzat,
amb increments de preu que no són assumibles per als llogaters (3,9%). 11 veïns ja
tenien judici de desnonament (és a dir, el 21,5%). Solament set persones es troben
a l’atur (el 13,7%), percentatge inferior en comparació amb altres anys.
Malauradament, el nombre de veïns afectats és molt més ampli que el que hem
arribat a detectar des de la Comissió, i va en augment a un ritme molt ràpid.
•
Agents especuladors: Detecció de finques mig (o completament) buides i
deteriorades, i de finques senceres que s’estan buidant per dedicar-les al lloguer
turístic: La Comissió d’Habitatge va impulsar una campanya de difusió entre els
veïns, recollint la informació aportada sobre aquest tipus de finques. Amb aquestes
dades, es va elaborar un Mapa de l’Especulació a la Barceloneta, per fer visible el
problema i denunciar-lo, i també es van traspassar a l’Oficina d’Habitatge les
dades, amb la voluntat de col•laborar amb l’Administració perquè s’hi puguin
prendre mesures (en total s’hi van traspassar 15 adreces d’edicifis detectats pels
veïns, amb aquests perfil).
•
Investigar i fer seguiment dels canvis en l’estructura de la propietat de les
finques del barri: empreses i fons d’inversió que estan comprant edificis sencers per
especular: Durant el 2017 hem començat a recollir, de moment de manera
precària i no contrastada, els casos de propietat vertical, i, si es coneix, també el
nom del propietari i informació sobre la compra-venda. Hem elaborat un registre
específic de la propietat vertical al barri.
Per un canvi de model:
•
Accions orientades a promoure la consciència veïnal vers el problema de
l’especulació amb l’habitatge i la gentrificació, així com la importància de l’
organització veïnal per fer-hi front: Com acció concreta (a més del que ja s’ha dit),
destaquem la xerrada informativa organitzada a La Repla el 9 de setembre de
2017 per la Comissió d’Habitatge amb la PAH, el Sindicat de Llogaters i l’Aliança
contra la Pobresa Energètica. A l’acte, cada col•lectiu va explicar com
s’organitza per reivindicar un canvi de model i per fer front col•lectivament a les
situacions concretes.
•
Explorar possibles alternatives orientades a garantir el dret a l’habitatge: Des
de la Comissió, s’ha detectat que hi ha un gran nombre de plantes baixes que es
fan servir com a magatzem, quan tradicionalment eren vivendes (tenen inclús
cèdula d’habitabilitat). La Comissió ha traspassat a l’Administració la demanda de
trobar alguna fórmula per promoure que aquestes plantes baixes tornin a ser
vivendes. Idealment, intervenir per articular mecanismes de permutes a plantes
baixes, que doni resposta a les persones del barri amb mobilitat reduïda.
•
La reivindicació de la necessitat urgent a la Barceloneta de donar resposta a
la gent gran amb mobilitat reduïda que viuen a pisos amb escales, ja sigui a través
de permutes a planta baixa, l’increment del parc d’habitatge social, o bé, més a
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curt termini, el blindatge d’una part dels Habitatges amb Serveis per Gent Gran del
barri, és una constant de la Comissió d’Habitatge, des de la seva fundació. En
concret s’ha insistit especialment en donar resposta a les persones que van quedar
fora del programa Canvia’t d’Habitatge.
Enfortim la xarxa per arribar més lluny:
•
Vincle amb altres col•lectius que defensen el dret a l’habitatge i denuncien
la gentrificació a Barcelona: Durant el 2017, membres de la PAH i Obra Social, i del
Sindicat de Llogaters, han participat a les Assemblees d’Habitatge del barri, per ferhi difusió de diferents iniciatives i campanyes. Com a Comissió, s’ha participat a la
Comissió d’Habitatge de la FAVB.
•
Promoció d’espais de coordinació i col•laboració amb serveis i
Administracions públiques: El 2017 s’ha enfortit la col•laboració sobre tot amb
l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella, amb un doble objectiu: facilitar la
resolució de situacions concretes i col•laborar en la detecció. A més del suport de
l’advocat de l’Oficina de l’Habitatge i del Conseller de Districte CV, la Comissió
d’Habitatge s’ha reunit, aquest any, una vegada amb la Regidora del Districte de
Ciutat Vella (al febrer), i també amb una tècnica de la Gerència d’Habitatge (a
l’octubre).

SOLIDARITAT, BANC DEL TEMPS
Objectius: Promoure una xarxa de solidaritat i suport mutu a la Barceloneta
Descripció de projecte: Projecte comunitari basat en l’intercanvi de temps de
treball entre els usuaris del Banc del Temps, sense diners. A més dels intercanvis
individuals, s’organitzen trobades d’usuaris i altres activitats en grup.
El projecte compta amb un grup de socis (tres persones) que conformen la
Secretaria, que funciona al Centre Cívic els dilluns i els dimecres de 19 a 21h, i és
l’espai d’informació, orientació, inscripcions, i en general d’organització del
projecte.
Nº d’hores 1.560
Nº total d’usuaris 175
Dones 113
Homes 62
<18 anys
1
de 18 a 25 anys: 8
de 25 a 50 anys: 66
de 50 a 65 anys: 53
> 65 anys: 22

7
67
56
44
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2017
Altes
Baixes

14
2

Activitats destacades:
-Tallers:
-Conversa d’anglès, Rebosteria i Cuina, Grup de Teatre, Taller de Tarot
-Activitats en grup:
-3 sortides cinema en anglès
-Festa d’Inici de la temporada (setembre)
-Dinar de cloenda taller de cuina (desembre)
-3 Caminades organitzades per Barnatresc
-Reunions d’usuaris:
-26 d’abril del 2017: Presentació dels actes de celebració del 10è aniversari
-19 de desembre 2017: Trobada de Nadal. Presentació del Grup de Teatre i
Lliurament dels premis Banc del Temps 2017.
-Espais de coproducció:
-Projecte “Barceloneta Càmera Obscura” dirigit per l’Adrián Fz. Carbón i
coproduït amb el Centre Cívic de La Barceloneta. A través d'una càmera
obscura creada especialment per a aquest projecte es fa un recorregut per la
història del barri comptant amb els records d'un grup de veïnes. (Maig i
Novembre del 2017)
-Celebració de la II Festa del Temps. (Coproduït amb els bancs del temps de
Barcelona i que va tenir lloc al parc de la Catalana del nostre barri) amb la
col•laboració del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona) (17 de
juny)
-Participació activa als projectes i entitats:
-Taula de Bon Veïnatge de La Barceloneta, i Grup Motor de “Barceloneta Proa a
la Mar”
-Participació activa amb la “Asociación para el desarrollo de los bancos de
tiempo” (AdBDT)
-Difusió:
-Posada al dia i seguiment del Facebook
-Participació en l’estudi “Com d’autònomes són les iniciatives socials a
Barcelona”
per Iolanda Bianchi (UAB-IGOP) (Març 2017)
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-Punt d’informació a la Festa de la Primavera de la Barceloneta (20 de maig)
-Participació en la Primavera Cooperativa de Proa a la Mar, “Ruta per l’ahir i
l’avui de la Barceloneta Cooperativa” (26 de maig a la Biblioteca de la
Barceloneta-Fraternitat).
-Participació en la xerrada organitzada per Ràdio TriniJove a l’estand de les
Festes de la Mercè, a la plaça Catalunya (23 de setembre)
-Vam ser guardonats (per segon any consecutiu) amb el II Gran
Premi Klepsidra de la Festa del Temps com el banc del temps amb més
intercanvis de Catalunya
-Projectes 2018:
-Reunions d’usuaris
-Projecte de difusió/captació de nous socis
-Organització de tallers (anglès, cuina, grup de lectors, tarot, caminades,
primers auxilis, couching en grup)
-Continuïtat i Consolidació del grup de teatre del BdT Barceloneta
-Posada al dia de la base de dades amb l’actualització dels oferiments i les
demandes dels usuaris.
-Organització de sortides culturals

SOLIDARITAT, BON VEÍ, BON PROFIT
Objectius: 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.
Descripció de projecte: Bon Veí, Bon Profit és una xarxa de veïns, entitats, empreses
i comerços que col·laboren, en el marc del Pla Comunitari, per donar resposta a
les necessitats alimentàries de moltes famílies del barri que es troben en una
situació econòmicament molt precària, com a conseqüència de la crisi. Els darrers
anys, amb l’increment de l’atur, el nombre de famílies i veïns que tenen dificultats
per cobrir la despesa d’alimentació ha crescut de manera molt preocupant.
Davant aquesta realitat, entenem que l’accés a una alimentació digna és un dret
fonamental, i des de la comunitat es poden sumar esforços per ajudar a garantirlo.
El projecte neix el 2012 en el marc de la Taula de Bon Veïnatge, i té tres línies de
treball:


Jornades de recollida d’aliments per a famílies, al carrer o als equipaments i
entitats del barri.
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Coordinació de la xarxa d’empreses i comerços col·laboradors, per
gestionar les seves aportacions d’aliments per al projecte.



Coordinació entre els diferents agents que intervenen en l’entrega dels
aliments a les famílies, per fer més eficaç el servei.

Campanyes solidàries de recollida d’aliments per al projecte:
•
18 de març: Festa dels 600’s: Organitzada, en el marc del projecte, per part
de l’Associació Barceloneta Alerta, amb la col•laboració de l’associació de cotxes
antics Club 600 Barcelona 2017 i de l’Associació de Swing Barcelona (que
col•labora habitualment al projecte). Lloc: Plaça Poeta Boscà. S’hi van recollir 230
kg d’aliments, en total.
•
22 d’abril: Diada solidària de Sant Jordi: Concert de la Coral Barceloneta
Gentil i la pianista Conchita Frediani. Entrada: aportació d’aliments. Es va lliurar una
flor de tela per a cada persona que va aportar productes, confeccionada per les
veïnes del Grup de Dones de la Barceloneta. S’hi van recollir 60 k d’aliments.
•
22 de setembre: II Fira solidària, per a la Festa Major del barri. Organitzat, en
el marc del projecte, per l’Associació Barceloneta Alerta amb la Comissió de
Festes i el Gremi d’Industrials Firaires de Barcelona. 406 k d’aliments recollits.
•
30 de setembre: Concert de Gospel, organitzat per l’Església Evangèlica: No
es va poder fer per pluja, però, en tot cas, es van recollir 60 k.
•
Juliol-Setembre: Tres balls organitzats per l’Associació de Swing (un d’ells en el
marc de les activitats de Festa Major de La Sardineta): En total, es van recollir 170 k.
Elaboració d'una fitxa destinada a formalitzar la col•laboració dels diferents agents
vinculats al projecte.
Usuaris del projecte: 650 persones, sumant les persones que reben aliments a través
de l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i a l'Església Evangèlica.
Quantitat de productes recollits en el marc del projecte: 926 k.
Durant el 2017, el Grup Motor s'ha reunit cinc vegades.

SOLIDARITAT, BON VEÏNATGE AMB LA GENT GRAN
Objectius: Articular una xarxa de veïns per donar suport a la gent gran del barri.
Descripció de projecte: Iniciativa veïnal promoguda des de l’Associació
Barceloneta Alerta en el marc del Pla Comunitari, conformada per una xarxa de
voluntaris que ofereixen acompanyament i suport a la gent gran del barri.
Les demandes d’acompanyament es deriven fonamentalment des dels serveis
públics (sobre tot CGG Barceloneta, CAP, Habitatges amb Serveis, Centre de
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Serveis Socials) i també des dels propis veïns. Després d’una primera entrevista de
la persona gran (o, amb més freqüència, un familiar) amb una treballadora del Pla
Comunitari, qui informa i canalitza cap a diferents recursos públics en funció de la
necessitat, es traspassa al grup de voluntaris per concretar els acompanyaments.
L’organització de les tasques dels col·laboradors es fa des de la treballadora del
Pla, en coordinació amb una de les voluntàries, qui garanteix l’horari dels dimecres
de 17 a 18h, per informar, coordinar tasques i realitzar gestions. Les decisions que
afecten al projecte, pel que fa a les tasques dels voluntaris, formació i difusió del
projecte, es prenen en el marc del grup motor del projecte, conformat pels
voluntaris, que es reuneixen trimestralment, amb una treballadora comunitària.
Tasques de suport a la gent gran, realitzades pels col•laboradors:
1.
Companyia setmanal: 6 persones grans que viuen i es troben soles han estat
acompanyades cada setmana per passejar i xerrar.
2.
Gestions i tràmits: S’ha ofert suport mensual o quinzenal en gestions
sanitàriesde 8 persones grans.
3.
Acompanyaments puntuals a visites mèdiques: 14 acompanyaments a
persones grans amb dificultats de mobilitat han estat acompanyades al metge.
4.
Gestions vinculades al Banc d'Ajudes Tècniques: Dos voluntaris s'encarreguen
de rebre el material hortopèdic per al Banc i el seu lliurament a les persones que el
necessiten. Durant el 2017, s'han realitzat 13 gestions per part dels voluntaris.
5.
Realització de 30 entrevistes a gent gran del barri, per a l'estudi sobre l’
Impacte psicosocial de la transformació del teixit social de la Barceloneta, dirigit
per l'equip d'investigadors GIA, de la Universitat Ramón Llull (Fundació Pere Tarrés),
els quals van oferir dues sessions de formació a l'equip de voluntaris (10 persones),
que han realitzat les entrevistes.
En total, durant l'any han participat 16 voluntaris, els quals realitzen totes les tasques
citades coordinats per una treballadora del Pla Comunitari.
Formació:
Sessió de formació en recursos socials per als voluntaris del projecte, a càrrec de
treballadores socials del Centre de Serveis Socials de Barceloneta i del CAP: 13 de
juny.

OBJECTIUS DE PROCÉS: POTENCIAR LA COORDINACIÓ I EL TREBALL CONJUNT ENTRE
VEÏNS, VEÏNES, ENTITATS I SERVEIS PÚBLICS:
La coordinació i el treball conjunt en el marc del (o vinculats al) Pla Comunitari
s'articula en tres tipus d'espais:
A) Grups motors, o grups de treball, vinculats als diferents projectes o iniciatives:
Grup Motor de Proa a la Mar, Comissió d'Habitatge, Xarxa EntreNosaltres, GM de
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l'Escola de Salut, GM de Bon Veí, Bon Profit, Grup de col·laboradors del Bon
Veïnatge amb la Gent Gran. Pel que fa a la tasca realitzada pels grups motors
durant l'any, per a una major coherència, en el present document l'hem
desenvolupada a l'apartat de cada projecte.
B) Espais de participació no vinculats a un projecte en concret, en els quals
diferents agents (veïns, entitats, serveis) es reuneixen per compartir visions i
informacions que afavoreixin la DETECCIÓ de problemàtiques o necessitats al barri,
i l'ARTICULACIÓ DE RESPOSTES COL·LECTIVES a partir de la col·laboració i el treball
comú. Aquests espais són: Fonamentalment la Taula de Bon Veïnatge i la Taula de
Salut (la segona convocada, de fet, per la primera, però la descriurem de manera
independent, ja que té objectius i una dinàmica pròpies). En aquest apartat també
es pot incloure la Taula d'Infància i Joves, malgrat es tracta d'un espai que es
convoca des de la Tècnica de Barri (no des del Pla Comunitari), i la Taula per
l’equitat de Gènere, espais que s'han explicat també en un altre apartat d'aquesta
Memòria.
Taula de Bon Veïnatge de la Barceloneta: Com ja s'ha dit, s'hi treballen quatre
aspectes: Habitatge, Gent Gran, Salut, Ocupació. Durant el 2017 s'ha reunit tres
vegades, en les quals:
* Es va definir i organitzat la constitució de la Taula de Salut.
* Es va impulsar l'estudi sobre l' "Impacte psicosocial de la transformació del teixit
social de la Barceloneta. Un estudi centrat en la perspectiva de la gent gran i els
agents socials del barri", dirigit pel grup GIAS d'investigadors de la Universitat
Ramón Llull (Fundació Pere Tarrés). L’estudi s’orienta a analitzar els canvis que ha
experimentat el barri els últims 20 anys, i com afecten a la gent gran i al teixit social
en general. Es tracta d’un estudi qualitatiu basat en la perspectiva de la gent gran
i dels agents socials del barri (entitats i serveis). Es vol donar veu a la gent gran,
evitant victimitzar-los. Amb els objectius de visibilitzar les conseqüències socials
d’aquestes transformacions i obtenir més informació sobre la situació de la gent
gran al barri per potenciar respostes des de la comunitat.
* Es va expossar la tasca impulsada per la Comissió d'Habitatge.
* Es va compartir la informació del projecte de Bon Veí, Bon Profit, nascut i impulsat
en el marc de la Taula.
* S'ha aprofitat l'espai per compartir altres tipus d'informacions referents a iniciatives
o activitats al barri, aprofitant que els agents que hi participen (tant associacions
com serveis) tenen una gran capacitat d'arribar a molts veïns i veïnes.
Taula de Salut de la Barceloneta: Al 2017 es va fer una reunió, de constitució de la
Taula. S'hi van treballar els següents temes:
*Definició del funcionament de la pròpia Taula, que es reunirà dues vegades l'any.
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*Detecció de mancances o problemàtiques a nivell de salut: Millorar
l'acompanyament a les mares sobre pre-part, part i post-part, així com sobre
l’alletament i nutrició. Increment del consum de drogues al barri. Pràctiques sexuals
de risc entre els joves. Gestió de visites mèdiques.
*Es posa sobre la taula la necessitat d'actualitzar una diagnosi de salut, amb el
suport de l'ASPB.
*Propostes orientades a donar resposta a les necessitats detectades. A destacar, la
proposta d'impulsar un grup de mares on estiguin integrats professionals de la salut,
que puguin oferir aquestes eines (informació sobre el pla de part, recursos,
programes, serveis, etc. relatius als temes assenyalats, que puguin donar resposta a
aquests neguits).
*Es comparteixen informacions sobre serveis, recursos i iniciatives vinculades amb la
salut al barri.
C) Espais de coordinació entre professionals:
Taula Tècnica de Gent Gran: Fora del marc del projecte de Bon Veïnatge amb la
Gent Gran, la Taula, com a espai de coordinació entre professionals que treballen
amb gent gran al barri, es reuneix trimestralment. Durant el 2017 es va reunir quatre
vegades, en les quals s'hi va treballar:
*Articulació del Banc d'Ajudes Tècniques: Impulsat per: Centre de Serveis Socials
Barceloneta, CAP Barceloneta, Residència Bertran i Oriola i una treballadora del
Pla Comunitari, en el marc de la TTGG. Es tracta d'un projecte de prèstec de
material ortopèdic, implementat amb la col·laboració dels voluntaris del Bon
Veïnatge amb la Gent Gran. En total, durant l'any, s'han gestionat 11 demandes
de material.
*Compartir informacions dels diferents serveis.

OBJECTIUS DE PROCÉS: AMPLIAR LA XARXA COMUNITÀRIA MOBILITZANT LA
PARTICIPACIÓ DE NOUS VEÏNS I VEÏNES:
La participació de veïns no associats és un repte permanent important del Pla
Comunitari. Per fer-hi front, desenvolupem diferents estratègies, que ajudin a
vincular els veïns que no estan organitzats a cap associació, i potser ni tant sols
tenen experiència prèvia de participació de cap tipus. La difusió pública d'allò que
es fa al barri en seria una d'important. A nivell dels projectes del Pla Comunitari,
intentem facilitar al màxim la inclusió de persones noves als diferents espais.
En aquest sentit, volem destacar, en concret, una acció impulsada al 2017, pels
efectes que valorem que ha tingut sobre aquest aspecte:

39

Estudi sobre l'impacte psicosocial de la transformació del teixit social de la
Barceloneta. Un estudi centrat en la perspectiva de la gent gran i els agents socials
del barri (Grup GIAS, Universitat Ramón Llull, Fundació Pere Tarrés):
L'estudi, al qual ja hem fet referència a altres apartats d'aquesta memòria, es basa
en entrevistes fetes a 30 persones grans del barri i 11 a membres de la xarxa
comunitària (entitats i serveis públics). Aquestes últimes seran realitzades pels
investigadors de la Universitat Ramón Llull que dirigeixen l'estudi, però les primeres,
a la gent gran, les han fet els propis voluntaris del projecte Bon Veïnatge amb la
Gent Gran. Així doncs, 10 voluntaris (8 d'ells de recent incorporació al projecte
d'acompanyament a la gent gran, i 2 d'ells d'altres païssos d'origen) van rebre una
formació per part dels investigadors de l'estudi, per realitzar les entrevistes.
Per a la quasi totalitat dels voluntaris, aquesta va ser la primera experiència que
han viscut de ser agents protagonistes d'un procés de coneixement del propi
territori, amb una clara voluntat d'orientar el resultat obtingut a l'acció i a la
transformació de la realitat. Per altra banda, les persones gran entrevistades també
han fet un procés empoderador gràcies a l'estudi, en ser conscients que la seva
percepció sobre què està passant a la Barceloneta, com a persones que coneixen
millor que ningú el barri i les transformacions que està experimentant, és vital per
entendre la realitat del barri i orientar el futur.
De cara al 2018 es presentaran en una sessió pública les conclusions de l'estudi, la
qual cosa s'espera que sigui un alicient més per promoure el debat i el compromís
de nous veïns vers el barri.

OBJECTIUS DE PROCÉS: PROMOURE UNA MAJOR CORESPONSABILITZACIÓ DELS
AGENTS FOMENTANT L’AUTONOMIA I L’AUTOORGANITZACIÓ:
PLATAFORMES PER L'OCUPACIÓ
-Objectiu: Sensibilitzar persones, entitats i col•lectius sobre els beneficis de
l'emprenedoria col•lectiva, col•laborant amb projectes referents de l'àmbit de
l'ESS, i vinculant-la al context social, econòmic i cultural de la Barceloneta.
Durada: de setembre del 2017 a juliol del 2018.
Metodologia: assemblees bimensuals on participen veïns i veïnes en situació d'atur
o de precarietat laboral per buscar solucions entorn les dificultats del món del
treball i projectes referents de l'àmbit de l'ESS.
Les trobades se centren en sectors econòmics de proximitat, tenint en compte el
context socioeconòmic i cultural de la Barceloneta, i l'Equip Comunitari només les
dinamitza.
-Organitza: Taula d'Ocupació/Comissió de formació
-Col•laboren: Projectes i iniciatives referents de l'àmbit de l'ESS.
-Participen: veïns i veïnes en situació d'atur o de precarietat laboral.
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-S’han portat a terme tres plataformes:
•
Oficis de Rehabilitació, Reparació i Manteniment d’Immobles.
•
Oficis de Restauració
•
Oficis Marítims
A les dues primeres Plataformes hi han participat un total de 36 veïns i veïnes,
només 2 dels quals no es van mostrar interessats en aquest espai
d'autoorganització.
A la Plataforma d’oficis marítims, que s’ha platejat amb un enfocament diferent
respecte les dues primeres (fer una fotografia del context socioeconòmic actual en
el sector mar) hi ha participat 25 veïns/nes.
La finalitat d’aquestes plataformes ha estat crear un espai col•lectiu entorn
l’ocupació, emmirallant-nos en les Assemblees d’aturats existents en altres barris de
la ciutat, per fer front de manera col•lectiva una problemàtica individual, amb la
voluntat que siguin espais d’apoderament, de participació, d’enxarxament que
generi nous espais autoorganitzats.
SUPORT A ENTITATS AUTOGESTIONADES DEL BARRI:
Acompanyament a col•lectius que tenen unes dinàmiques pròpies de
l’autogestió, però que es troben en fases inicials o en fase de pre-consolidació,
amb certa fragilitat. Amb múscul social però amb insuficient capital humà (Planeta
Barceloneta, Petits Maians, Cap a Mar, La Xarxaire...).
OBJECTIUS DE PROCÉS: PROMOURE ESPAIS DE FORMACIÓ I DEBAT:
L’objectiu és el de conèixer experiències (veïnals o públiques) d’altres barris per
aprendre i poder qüestionar i replantejar els processos i els projectes. Aprofitar els
propis recursos del barri (sobre tot els serveis públics) per informar i formar els veïns,
tot reforçant els projectes i el treball comú.
Organitzar sessions formatives o debats al voltant de diverses temàtiques
vinculades amb l’acció comunitària.
Comptar amb el suport de la universitat, i d'altres recursos que ens poden aportar
de noves informacions i anàlisi, per ajudar-nos a renovar les preguntes que ens fem.
Activitats en les que hem participat durant 2017:
- Procés participatiu Repensem la Plaça Hilari Salvadó
-Activitat Exposició Febre de Divendres Nit
- Energies comunitàries Febrer
- Sessió Projectes Socioeconòmics Barcelona Activa
- Formació Economia Solidària Coòpolis
- participació en la XES
- Sessió sobre Cultura i Creació a l’Ateneu de 9barris
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- Acte Públic Habitatge
- Formació islamofòbia
-Fundació Tàpies
- Participació en el Saló Nàutic
- Energies Comunitàries Novembre

PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ:
Actuacions:
•
S'han escrit articles mensuals al Diari de la Barceloneta
•
S'ha dinamitzat la pàgina del Facebook del Pla Comunitari
•
S'han actualitzat i dinamitzat els suros informatius
•
S'han enviat correus electrònics a les llistes de distribució
•
S'ha fet difusió de les activitats i informacions del Pla Comunitari mitjançant
targetes, díptics o cartells
Pla de Comunicació del Projecte Barceloneta Proa a la Mar:
Sistematització de la comunicació de Proa a la Mar per donar una imatge
coherent al projecte.
Creació d’un dossier de comunicació.
Creació d’una BBDD de premsa
Avaluació de la comunicació del projecte i propostes per a millorar tant la
comunicació interna/externa com la transparència
(https://drive.google.com/open?id=0B4C6x5finUs2bHZlVUFnN1k3eGc)
Actualització del blog proalamar.wordpress.com per a millorar la comunicació i la
visibilitat del projecte.
Creació del Butlletí 2017.
Gràfiques
S’ha treballat en la conceptualització i la realització de la imatge gràfica de Proa
a la Mar, per a la difusió i la comunicació del projecte i les seves activitats el 2017.
Així mateix, s’està elaborant díptics informatius i un bloc per a incentivar la
participació del veïnat.
S’ha treballat en la imatge i la sistematització en forma de fitxes del Pacte Local de
la Barceloneta per a pode fer-ne la difusió i el seguiment de forma més efectiva.
Grafismes per Díptic de Proa, Plataforma d’Ocupació, Prepara’t pel Món Laboral,
el Curs d’Auxiliar de Cuina, la Primavera de l’ESS, Setmana de Proa
Generació de grafismes per a la campanya Plàstic 0.
Cartell per a les Accions de Nadal Plàstic 0.
Cartell per al Prepara’t Nadal.
Grafismes pel reportatge al Diari de la Barceloneta.
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La Proa#4
Edició del nº4 del butlletí intern La Proa, amb notícies i programació d’activitats.
Diari de la Barceloneta
Redacció de les notícies per al Diari de la Barceloneta (mensual).
Reportatge a 2 pàgines al Diari de la Barceloneta (novembre).
Barri
La Primavera de Proa a la Mar: Coordinació i preparació d’activitats al barri per les
Festes de la Primavera 2017.
Presència a la Matinal de la Primavera 2017.
Primavera Cooperativa a la Barceloneta: activitats en torn de l’Economia social i
soidaria
Ciència ciutadana/Plàstic 0: activitats a l’escola Mediterrània, el Centre de la
Platja i la Matinal de la Primavera
Reportatge a BTV sobre les Accions de Nadal Plàstic 0 (desembre)
Ciutat
Participació al febrer a les jornades d’Energies Comunitàries i coordinació
(juntament amb Centre Cívic i Tècnica de Barri) per la possible realització de
l’edició de novembre a la Barceloneta .
Presentacions
Presentació al gener, de Proa a la Mar als alumnes del màster en Polítiques Urbanes
del Màster de Gestió Pública de la UAB.
Preparació de la presentació de Proa a la Mar als alumnes de la Universitat de
Califòrnia i Illinois, per l’assignatura ”La comunidad, lo común y la ciudad”.
Barri convidat a la inauguració de Coòpolis
Grup de recerca CRITS de la Facultat de Sociologia de la UB.
Programa Enfortiment Econòmic per Associacions Observatori del 3er sector.
Estudiants de Màster de Sociologia de la UB.
Escola d’Estiu de la XES
FESC: “Fent Economia Solidària des del treball comunitari”.

Altres Espais
Innosogo
(Practicas
emergentes
en
ciudades
en
transformación):
http://www.ub.edu/innosogo/barceloneta-proa-a-la-mar/
Pensem l’FP del 2020 per l’Institut de Nàutica a bord del Santa Eulàlia.
Pla Educatiu de Ciutat Vella: grup de discussió.
Participació de Proa a la Mar l’espai de debat “Infraestructures del Comú” al
Ateneu Popular 9 Barris (novembre).
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RECURSOS HUMANS
2 Treballadores comunitàries a 37,5h tot l’any
1 Treballadora comunitària a 33h tot l’any
1 Treballadora comunitària a 20h tot l'any
2 PPOO a 37,5h 6mesos (de juny a novembre)
2 treballadors del Projecte Persianes Netes a 15h 6 mesos (de juliol a desembre)

VALORACIÓ GENERAL
Després de dotze anys, el Pla Comunitari de la Barceloneta ha alcançat una
solidesa considerable i una gran legitimitat com a element potenciador de la
participació i l’organització comunitària. La llarga trajectòria del PDC ha permès
impulsar una sèrie d’iniciatives prou consolidades, amb gran quantitat d’entitats i
serveis públics implicats en el seu desenvolupament. Els processos d'avaluació, que
s’han anat implementant en el marc dels diferents projectes, han generat una
dinàmica de revisió permanent, i han permès replantejar i reconfigurar projectes,
estratègies i metodologies, evitant la tendència a la inèrcia que podria afectar,
sobre tot en els projectes més antics. Malgrat això, trobem a faltar un espai de
trobada de tots els agents i comissions del Pla, on poder fer una avaluació
compartida de la globalitat del PDC; un espai on compartir i també informar a
altres veïns sobre les diferents línies de treball, per tal d’enfortir la visió global i
visibilitzar l’envergadura del Pla Comunitari, transcendint els projectes i les
iniciatives concretes on cadascú participa. Aquest espai s’ha intentat promoure,
però fins ara no ha estat possible, a causa sobre tot de la manca de temps dels
veïns i professionals, que ja dediquen moltes hores als projectes als quals estan
vinculats. De cara al 2018, organitzarem una sessió oberta al barri, tant als veïns o
professionals que estan participant com a qualsevol persona interessada, sobre
l’acció comunitària: objectius, estratègies, rols, etc. Amb una finalitat doble: per
una banda, obrir una reflexió i un debat que ajudi a enfortir visions compartides i a
entendre la globalitat de l’acció i l’organització comunitàries al barri, i, per altra
banda, donar més visibilitat i difusió a les iniciatives que s’estan implementant, tot
potenciant la incorporació de nous veïns.
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