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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
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Agents Participants

Associacions
ACIB

Centre de Serveis Socials Barceloneta

Alateen,

Col•legi Sant Joan Baptista

AMPA Alexandre Galí

EBM La Mar

AMPA La Mar

Hospital del Mar

AMPA Mediterrània

IES Joan Salvat-Papasseit

AMPA Sant Joan Baptista

INS Narcís Monturiol

Ass. Barceloneta Alerta

Institut de Ciències del Mar

Associació Esportiva Ciutat Vella

Institut de la Nàutica de Barcelona

AVV Barceloneta

La Salle Barceloneta

AVV L’Òstia

Projecte d’Acompanyament i prevenció de la

Caritas

solitud Ciutat Vella

Confraria de Pescadors

Projecte Franja Barceloneta

Diari de la Barceloneta
Església Evangèlica Baptista Barceloneta

Equipaments:

Famílies Anònimes

Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat

GAMAR

Casa Barceloneta 1761

Grup de Veïnes de la Barceloneta

Casal de Gent Gran Barceloneta

La Sardineta

Casal de Gent Gran Mediterrania

Moviment Veïnal Barceloneta Diu Prou

Casal de Joves Caritas

Obra Social Santa Lluïsa de Marillac

Centre Cívic Barceloneta

Parròquia Sant Miquel del Port

El Centre de la Platja

Petits Maians

Club Marítim Claror

Planeta Barceloneta

Club Natació Atlètic Barceloneta

Anèl·lides, serveis ambientals marins.

Club Natació Barcelona

ElenaEduca

Escola d’Adults

Taula Plàstic 0

Espai de Mar
Equipament Infantil de la Barceloneta

Serveis:

Habitatges amb Serveis per Gent Gran de la

Agència de Saut Pública de Barcelona

Barceloneta

APC (Programa A Partir del Carrer)

La Fàbrica del Sol

CAP Barceloneta

Ateneu de fabricació

CAS Barceloneta

Institut de Ciències del Mar

CEIP Alexandre Galí

Museu d’Història

CEIP Mediterrània

Residencia Bertran i Oriola
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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.

Projecte de Bon Veïnatge amb la Gent Gran
Objectius:
•

Suport i acompanyament 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
Voluntaris de Barceloneta Alerta, treballadora comunitària
Altres agents que col•laboren al projecte: Projecte d’Acompanyament i prevenció de la solitud
Ciutat Vella, CAP Barceloneta, CSS Barceloneta, CGGB

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, 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, Gremi de Firaires de Barcelona, Grup de Dones, Grup La Gavina
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B) OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Projecte 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 L'Òstia, AVV Barceloneta, veïns, INS Narcís Monturiol, Museu Marítim de Barcelona,
Institut de Nàutica de Barcelona, La Fàbrica del Sol, treballadora comunitària
Comissió de Formació
Institut de la Nàutica de Barcelona, INS Narcís Monturiol, La Salle Barceloneta, tècnica
comunitària. Comissió d'Ocupació, Veïns i treballadora comunitaria
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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, AMPA Institut Salvat Papasseit, 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.

Taula de Salut Sexual i Reproductiva dels Joves
Vinculada a la Taula de Salut, es va constituir al setembre de 2018.

Objectius de la Taula de Salut Sexual i Reproductiva de Joves:

•
Compartir percepcions per part dels agents vinculats als àmbits educatiu i sanitari, per
tal de poder fer una diagnosi de la situació dels joves del barri, pel que fa a la salut sexual i
reproductiva.
•
Articular, a partir de la diagnosi compartida, una estratègia comuna per treballar
comunitàriament aquest tema al barri, aprofitant els recursos públics i privats disponibles.
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Membres de la Taula de Salut Sexual i Reproductiva:
Institut Salvat Papasseit, Institut Sant Joan Baptista, CAP Barceloneta, AMPA col•legi Sant Joan
Baptista, Agència de Salut Pública de Barcelona, A Partir del Carrer, Casal de Joves de Caritas,
Projecte Franja Barceloneta, Equipament Infantil Barceloneta, Tècnica de Barri, Tècnica de
Salut del Districte de CV, Tècnic de Joves del Districte de CV, 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, Espai de Mar, Club Natació Atlètic Barceloneta, Poliesportiu Marítim, Institut
Gestalt, Agència de Salut Pública, Centre de Serveis Socials Barceloneta, Barceloneta Cuina,
CEIP Mediterrània, CEIP Galí.

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.
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C.3- Xarxa EntreNosaltres
GAMAR, Alateen, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, APC (Programa A Partir del Carrer), CAS
Barceloneta-Hospital del Mar, Casal de la Gent Gran de la Barceloneta, CAP Barceloneta,
Centre Cívic Barceloneta, Agència de Salut Pública de Barcelona, Projecte Franja Barceloneta,
IES Joan Salvat-Papasseit, Col•legi Sant Joan Baptista, Club Marítim Claror, CNAB, CNB, Casal
de Joves i Casal d’Adolescents de Barceloneta-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, Ass. Esportiva Ciutat Vella, Associació Promoció i Desenvolupament Social,
Servei d’Orientació sobre Drogues
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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:
La Barceloneta Diu Prou, AVV l’Òstia, Associació Barceloneta Alerta, veïns, treballadora
comunitària.
Col•laboren: Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella, Centre de Serveis Socials Barceloneta, Oasi
Urbà, CGGM, Casal Cívic Barceloneta

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:
Comissió d’Habitatge, Veïns i veïnes. 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 de Participació.
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E) GÈNERE
Taula per l'Equitat de Gènere a la Barceloneta
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, Centre Cívic de la Barceloneta, CGG Barceloneta, CGG
Mediterrània, La Fàbrica del Sol, PIAD Ciutat Vella, APC, Casal de Joves de la Barceloneta,
treballadora social CAP, grup de dones de la Barceloneta, veïnes, tècnica Dona Districte,
tècnica de barri, treballadora comunitària

Objectius:

Conscienciar els veïns i les veïnes sobre les desigualtats de gènere i els estereotips que encara
reproduïm a la nostra societat, a través de:
•

Organització d’accions en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona
Treballadora.

•

Organització d’accions en commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional
Contra la Violència vers les Dones.
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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.

CAP Barceloneta, CSS Barceloneta, Casal de Gent Gran Barceloneta, Casal de Gent Gran
Mediterrània, Projecte d’Acompanyament i prevenció de la solitud Ciutat Vella, Habitatges
amb Serveis per Gent Gran Barceloneta, Residència Bertran i Oriola, Caritas, PADES
Barceloneta, Coordinadora Servei d’Atenció Domiciliària Barceloneta-Suara, treballadora
comunitària
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Objectius Generals:
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 2018 s'han
seguit reforçant els vincles comunitaris i potenciant la coordinació i el treball conjunt entre els
diversos agents.

Objectius específics
Activitats d’acord als objectius planificats

Objectiu 1: Fomentar la formació, l'ocupació i el desenvolupament
socioeconòmic del barri (Barceloneta Proa a la Mar)
Activitat 1: El PIOL és el Punt d’Informació i Orientació Laboral de la Barceloneta, tenint com a objectiu
principal l’acompanyament dels veïns i veïnes del barri en la cerca activa de feina, oferint un espai on es
fan les següents actuacions:
-

Orientació laboral i formativa.

-

Intermediació laboral.

-

Procés de selecció personalitzat.

-

Formació ocupacional.

-

Prospecció empresarial.

-

Punt d’Informació de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària.

El punt diferencial del servei d’orientació del PIOL és la seva estructura comunitària, fet que marca la
visió i la intervenció amb les persones participants. L’acompanyament és holístic i es tenen en compte
les xarxes i les sinèrgies que s’estableixen en el treball comunitari en benefici dels i les participants del
servei.

H) ORIENTACIÓ LABORAL I FORMATIVA
-

Altes:
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Des del 1 d'octubre de 2018 fins el 31 de desembre de 2019, s’han apuntat al PIOL 103 veïns i veïnes del
barri

-

Atencions fetes:

Des del 1 de'octubre de 2018 fins el 31 de desembre de 2019, hem tingut un total de 842 assistències
repartides de la següent manera:

Accions individuals (tutories): 347 assistències
Accions grupals: 249 assistències
Acollides inicials: 103 assistències
Alfabetització Digital: 29 assistències
Cerca activa de feina TIC biblioteca : 56 assistències
Prepara’t per al món laboral: 58 assistències

-

Barcelona Treball Jove (BTJ)

Des de Barcelona Activa, s’organitzen un cicle de sessions adreçades a joves entre 16 i 29 anys en procés
de cerca activa de feina. Participant en les activitats de "Barcelona Treball Joves" prometen poder
millorar el perfil professional i aprofitar els recursos i les oportunitats que tenen a la ciutat per treballar.
El catàleg d’aquestes sessions formatives es centralitza en els diferents PIJ (punts d’informació juvenil), i
des del PIJ de Ciutat Vella, ens hem coordinat perquè les accions es duguin a terme a la barceloneta,
podent triar les accions que es facin en funció d’un espai de treball amb tècnics que portem joves del
barri.
Cada mes, s’organitza una BTJ, que està emmarcada dins el projecte Prepara’t per al Món Laboral
destinat a joves.
El 2019 s'ha programat "utilitza el teu smartphone per trobar feina"; "Què diu la xarxa de tú? Treballaho; "Voluntariat i altres opcions per adquirir experiència professional".

INTERMEDIACIÓ LABORAL I INSERCIONS
Des de l'1 d'octubre del 2018 fins el 31 de desembre de 2019, tenim un total de:
-

101 insercions laborals

-

26 insercions per intermediació laboral

-

75 insercions per orientació

-

Sectors de les insercions per orientació:

o

11 en neteja

o

11 en logística

o

1 en arquitectura
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o

1 en analista programadora

o

17 en hosteleria i turisme

o

1 en formació i gestió

o

3 en Manteniment edificis

o

3 en lleure

o

16 en comerç i vendes

o

1 peó d'obra

o

3 en ajuda a domicili
7 sense informació

Hem intermediat un total de:
-

26 ofertes laborals

-

Sectors de les ofertes:

o

1 Administració i Gestió

o

6 d’hosteleria i turisme

o

2 d’auxiliar de neteja

o

3 de comerç i vendes

o

6 d'hosteleria i turisme

o

4 de logística

o

2 de comerç i vendes

o

2 de manteniment d’edificis
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I) JOVES
-

PREPARA’T PER AL MÓN LABORAL

Des del PIOL, i juntament amb els educadors de carrer i l'ESS, hem plantejat un projecte adreçat als i les
joves que estan en la transició de l’escola – treball.
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 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

Com s’estructura el projecte?
.Coordinacions setmanals amb el PIOL de seguiment de casos, programació i disseny, revisió d’ofertes i
recursos i seguiment dels projectes que s’estiguin implementant (monitoratge, persianes netes...)
.Derivacions i acompanyaments de joves al PIOL amb posterior seguiment i coordinacions amb la tècnica
del PIOL
. Un monogràfic de 3 sessions de 2h cada sessió per acompanyar, si s’escau, a les inscripcions per la
formació reglada.
.1a Drets laborals
.2a Competències, habilitats i disseny de currículum
.3a Presentació dels joves a les empreses i de les empreses als joves i
entrega de currículums.
.Visita a una empresa i/o servei
.Sessions formatives ( BTJ’s ....)
.Recerca activa d'aliances o possibilitats de noves incorporacions, presentació i difusió del projecte.

Agents que participen en el projecte:
o

APC, educadors de carrer de la Barceloneta

o

Educadors socials de l’àrea de benestar social i famílies de la Barceloneta

o

Casal de Joves de Càritas

o

Institut Joan Salvat Papasseit

o

Institut Sant Joan Baptista

21

o

Casal de Joves Palau Alòs

o

PIJ Ciutat Vella

o

Espai de Mar

o

Escola Lliure el Sol

o

Clúster Nàutic

o

Fàbrica del Sol – Ateneu de Fabricació

Resultats del projecte:
Durant el curs s’han orientat al recurs 30 joves entre 2018 i 2019.
S’ha fet acompanyament i seguiment més acurat de 15 joves el 2018 i 13, el 2019.
Al llarg de totes les sessions hi ha hagut un total de 105 assistències.
Insercions: 6 joves han estat contractats per treballar durant quatre dies a Desigual, l'estiu de 2019 i dos
joves han estat contractats a botigues per la mateixa empresa.
A partir de setembre de 2018 dos joves s’incorporen al projecte Persianes Netes a la Barceloneta amb
un contracte laboral de cinc mesos. A meitat del projecte, un jove abandona PERSIANES NETES i s'ha de
contractar a una tercera persona. Finalment, el jove que havia estat contractat des del començament
del projecte també el deixa i només es queda la darrera persona contractada. A partir d'octubre de 2019
es decideix apostar per contractar a dos usuaris del PIOL per desenvolupar el projecte PERSIANES NETES.
Es vol apostar per un vincle intergeneracional desvinculant-lo del PREPARA'T com a prova pilot.
Un altre jove està de voluntari al Mercat Gamar, els caps de setmana, ajudant a muntar i desmuntar.

-

PERSIANES NETES A LA BARCELONETA

El Projecte Persianes Netes a Ciutat Vella s’ha aconseguit portar al territori a partir de vincular-ho amb el
PIOL. La iniciativa Persianes netes a la Barceloneta encaixa perfectament amb la filosofia i els objectius
de Barceloneta Proa a la Mar, pel que fa a la formació i inserció laboral de proximitat, la dinamització del
comerç de proximitat, i la cohesió entre comerciants i veïnat.
Aquesta edició del projecte ha estat situada dins les actuacions del PIOL, en el marc de Barceloneta Proa
a la Mar, dins del Pla Comunitari de la Barceloneta.

Persones destinatàries del projectes
Els destinataris directes d'aquest projecte, durant el 2019, seran un jove i un adult del PIOL
contractats i els comerços beneficiaris de la iniciativa.
Pel que fa al jove, ens hem decantat cap a un perfil de jove ja actiu i en procés de cerca de
feina, sensibilitzat cap a la formació reglada i amb poca experiència 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. El jove participant serà un dels
participants del projecte Prepara’t per al Món Laboral.
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Pel que fa a l'adult, és un veí de difícil inserció laboral per motius d'edat. Alhora se'l reforça amb la tasca
i responsabilitat d'orientar el jove en una de les seves primeres experiències laborals.
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 Ginebra,
Almirall Xurruca, Andrea Dòria, Dr. Giné i Partagàs, Ginebra, Sant Carles, Maquinista, Atlàntida eixos
comercials del barri.

Objectius del projecte:
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

Els destinataris del 2018 són, en total, 3 joves del PREPARA'T. A priori es contracta, dos joves, però
l'abandonament d'un d'ells comporta contractar a una tercera jove que donarà continuïtat al projecte i
que l'acabarà ella mateixa.
La resta d'objectius es manté, com al 2019.

-

Barcelona Treball Jove (BTJ)

Des de Barcelona Activa, s’organitzen un cicle de sessions adreçades a joves entre 16 i 29 anys en procés
de cerca activa de feina. Participant en les activitats de "Barcelona Treball Joves" prometen poder
millorar el perfil professional i aprofitar els recursos i les oportunitats que tenen a la ciutat per treballar.
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El catàleg d’aquestes sessions formatives se centralitza en els diferents PIJ (punts d’informació juvenil), i
des del PIJ de Ciutat Vella, ens hem coordinat perquè les accions es duguin a terme a la barceloneta,
podent triar les accions que es facin en funció d’un espai de treball amb tècnics que portem joves del
barri.
Cada mes, s’organitza una BTJ, que està emmarcada dins el projecte Prepara’t per al Món Laboral
destinat a joves.
El 2019 s'han pactat tres BTJ, de les quals només s'ha portat a terme una, el 25 de novembre "què diuen
les xarxes de mi". El motiu de la cancel•lació vé donat perque el grup no s'omple de suficients persones
per portar a terme la formació. Degut a aquests fets, que s'han repetit amb anterioritat, s'ha decidit,
junt amb els informadors juvenils del PIJ del Palau Alós, executar les càpsules formatives prescindit de
Barcelona Activa.
Persianes Netes. Seguiment del projecte de dinamització comercial i promoció laboral de joves i adults.
2018 Contractació de 3 persones
El resultat de l'any anterior és menys positiu del que s'esperava i així que el 2019 es desvincula el
projecte Persianes del Prepara't pel món laboral i s'aposta per enfortir un vincle d'aprenentatge
intergeracional: un adult, d'avançada edat amb dificultat de reincorporació al mercat laboral, i un jove,
ex usuari del Prepara't. Es preten, d'aquesta manera, que l'adult faci de guia amb tota la trajectòria
laboral que té i pot aportar.

Accions amb els pintors, amb acompanyament de la treballadora comunitària:
- Es duu a terme una formació teòrica de pintures industrials al Centre Cívic, durant dues hores, a càrrec
de d'empresa Pintures Solà complementada pel tècnic de pintures TITAN.
- Compra al decathlon de roba i complements tècnics per pintar les persianes
- Inventari del material de l'any anterioir (brotxes, pintures, disolvent...) al magatzem.
- Compra a la ferreteria del barri de productes per treballar.
- Prospecció als comerços del barri del servei que es vol oferir. La prospecció té una durada de 3 tardes.
- Tutoria grupal tots els dimecres de 15.30 a 16.30 per parlar de la feina feta i la que resta per fer.

-Persianes pintades dels comerços:
La Garba; El Salvador, Farmàcia Ariñó, Pascual, Perruqueria del carrer Atlàntida, Perruqueria Núria.

Activitat 2: Sistematització i seguiment del Pacte Local de la Barceloneta.
El Pacte Local per l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Barceloneta (2015-2020) va ser fruit d'un
procés participatiu que es va portar a terme durant la tardor del 2014 i en el què hi van participar 200
veïnes i veïns de la Barceloneta.
Aquest Pacte Local es basa en tres eixos estratègics: l'ocupació, la formació i la recuperació del vincle
amb el mar, i l'economia local.
En el moment de l'acord i durant la vigència d'aquest Pacte Local s'han adherit més de 70 entitats,
col•lectius, empreses, organitzacions, equipament i serveis municipals del territori, així com diferents
administracions. Adherir-se al Pacte Local volia dir comprometre's amb les línies estratègiques i els
objectius del pla.
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Tanmateix, tot i que al pla es detallen les diferents actuacionsdels tres eixos de treball, no quedaven
reflectides les accions més concretes que s'anaven pactant amb els diversos agents adherits.
Alguns d'aquests agents han estat íntimament vinculats al projecte Barceloneta Proa a la Mar durant
aquest període, altres ho han estat de forma específica en moments concrets, i altres han tingut un
presència més simbòlica.
Barceloneta Proa a la Mar és un projecte que ha anat creixent des del 2013 i després de 7 anys té una
naturalesa diferent. En una primera fase fou un projecte de sensibilització i promoció en termes
d'ocupació, formació, maritimitat i economia local. Actualment BPM és un projecte madur i consolidat
que ha aterrat projectes de l'economia social i solidària i que es contempla com a projecte tractor de
l'economia blava (Pla Litoral, Ajuntament de Barcelona).
En aquest sentit i coincidint amb la finalització de la vigència del pla (2020), hem entrat en un període de
balanç social i de reflexió entorn si s'elabora un nou pla local que plantegi el període 2020-2025basantnos en els mateixos (o no) eixos estratègics del projecte.

En aquest sentit i en el sí del projecte ens plantegem les següents qüestions que considerem cabdals:
-Reorganització del grup motor de Barceloneta Proa a la Mar. Sortides i incorporacions de nous agents a
l'espai de governança del projecte.
-Paper de les diferents comissions de treball del projecte (Taula d'Ocupació, Comissió de formació...).
-Avaluació del Pla Local. Seguiment i compromís dels diferents agents adherits al pla.
-Elaboració del nou pla local (si s'escau), 2020-2025. Procés participatiu per legitimar el pla.
-Creació d'un sistema de seguiment de les accions acordades amb els diferents agents adherits al nou
pla (si es porta a terme).

Activitat 3: Plataforma per l'Ocupació.
Dinamització d’un espai d’autoorganització entorn a temes laborals amb veïns/es i agents de l’ESS.
En el moment de la intervenció es va fer una valoració positiva de les diferents Plataformes per
l'Ocupació en el marc de Barceloneta Proa a la Mar (Manteniment d'immobles, Restauració i Oficis del
mar), donat que van ser sessions amb una molt bona assistència de veïns i veïnes del barri, i van
esdevenir espais que van generar debats molt interessants. Tanmateix dins l'equip de Barceloneta Proa
la Mar-PDC es va posar en qüestió la idoneïtat d'aquest espai donat que, tot i que créiem que les
plataformes eren una proposta amb moltes potencialitats en termes d'autoocupació, apoderament
col•lectiu i reconeixement mutu, va quedar palés que les característiques i les dinàmiques pròpies del
veïnat de la Barceloneta eren diferents a la de territoris que sí que havien trobat un millor encaix
d'aquest espai comunitari (ex Assemblea d'aturats i aturades).
Per tant, i havent fet un balanç curós i sobretot per ser coherents amb la nostra mirada a l'hora de fer
treball comunitari, l'equip del PDC va valorar no donar continüitat a aquests espais, si més no amb els
objectius que ens havíem proposat inicialment quan els pensàvem.
Des del PDC detectem que a la Barceloneta cal un treball intens i profund entorn les possibilitats de
l'autoocupació, l'ocupació pensada des del col•lectiu o les oportunitats ocupacionals de l'economia
social i solidària, que seguirem fent des de BPM i des del PIOL
Activitat 4: PIOL#Jove. Jornades, tastets i seminaris. Creació d’un Mapa de Perfils Laborals per a millorar
l’ocupabilitat dels joves prelaborals.
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TAST D’OFICIS:
Per quart any consecutiu s’ha portat a terme el Tast d'Oficisde la Barceloneta.
L'objectiu del tast d'oficis és donar a conèixer a l'alumnat de 4t d'ESO de la Barceloneta l'àmplia
formació professional ofertada al barri per tal d'animar a que continuïn formant-se més enllà dels
estudis obligatoris.

Amb el Tast d'oficis es pretén:
-Reduir el percentatge d’abandonament escolar dels joves del barri de la Barceloneta.
-Millorar l'ocupabilitat dels joves de la Barceloneta.
-Promoure l’oferta educativa del barri.
-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 professional i posar-la en valor.
-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.
-Que tots els centres educatius del barri comparteixin uns objectius comuns i tinguin una mirada
comunitària entorn l'educació.

Al tast d'oficis participen els següents centres educatius:
-Institut Joan Salvat-Papasseit.
-Escola Sant Joan Baptista.
-Institut Narcís Monturiol.
-Institut de Nàutica de Barcelona.
-La Salle Barceloneta.

Als instituts s'han portat a terme dues sessions:
-Una sessió a 4t d'ESO de l'Escola Sant Joan Baptista.
-Una sessió a 4t d'ESO i Batxillerat de l'INS Joan Salvat-Papasseit.
Fins el moment el tast s'havia portat a terme amb els alumnes dels dos centres de secundària de forma
conjunta en diversos equipaments del barri (centre cívic, INS Narcís Monturiol...), amb l'objectiu de
donar a conèixer als/les alumnes de manera agrupada els diferents equipaments educatius de la
Barceloneta. Però a les sessions d'avaluació posteriors es va veure la idoneïtat de fer el tast per separat
en els respectius centres, tenint en compte la naturalesa i les dinàmiques pròpies de cada institut.
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Enguany el Tast d'Oficis ha presentat dues novetats:
-Projecció del vídeo Tast d'Oficis de la Barceloneta: vídeo d'edició pròpia (PDC) que mostra els diferents
graus i sortides laborals que oferten els centres de formació professional de la Barceloneta presentat
per alumnes que actualment estan cursant els graus. Els alumnes expliquen per què van triar aquest
cicle i per què el recomanarien a futurs alumnes.
L'objectiu d'aquest vídeo és fer la sessió teòrica més visual, dinàmica, atractiva i propera de cara els
alumnes.
Veure vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=hIkCr7H2gik&feature=youtu.be

-Presentació del Mapa de Perfils Professionals de la Barceloneta (edició pròpia): el Mapa de Perfils
Professionals de la Barceloneta és fruit de la diagnosi realitzada per la Comissió de Formació de
Barceloneta Proa a la Mar. Aquest mapa de format digital permetvisualitzar els diferents jaciments
ocupacionals detectats al territori (port industrial, port olímpic, nova bocana, platges, centre urbà del
barri...) de diversos àmbits professionals com l'esport nàutic, l'educació mediambiental, l'educació en el
lleure, el manteniment d'embarcacions, la marineria, la logística, el comerç, els serveis, la restauració,
etc.
Alhora el mapa proporciona altres informacions rellevants com on et pots fomar o quines competències
requereixen els diferents perfils professionals demandants.
L'objectiu d'aquest mapa és mostrar als alumnes l'encaix entre l'oferta formativa del barri i les
oportunitats laborals del territori per tal de visibilitzar i posar en valor el futur laboral al barri de la
Barceloneta.
Veure mapa
http://placomunitaribarceloneta.org/mapa-de-perfils-professionals-de-la-barceloneta/

Finalment des dels centres de formació professional es convida als alumnes interessats en algun grau a
visitar i participar d'alguna classe pràctica dels cicles escollits.

La Comissió de Formació realitza una sessió d’avaluació un cop finalitzat el Tast d'Oficis.

Activitat 5: 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.

Objectius:
-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).
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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 des de la infància i l’adolescència per tal d’incorporar a l’ADN dels infants i joves aquesta
estima i 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:
Acció 1. Exposició-vermut Pescadors de la Barceloneta (15 de desembre 2018).
Persones beneficiàries: 50.
S’ha fet una trobada-vermut per visibilitzar i posar en valor el món pesquer i els pescadors de la
Barceloneta, arran de l’exposició Pescadors de la Barceloneta; desembre 2018 (Associació Cap a MarCentre Cívic Barceloneta-guingueta Proa ala Mar). Després de la inauguració de l’exposició (Centre Cívic
Barceloneta) es convidà a tots els pescadors i assistents a un vermut (guingueta) on es van oferir
productes del Moll de Pescadors (anxoves, seitons...) per posar el producte en valor. Alhora es va donar
a conèixer la iniciativa de la guingueta Proa a la Mar per apropar el projecte al barri.

Acció 2. Setmana Blava (Institut de Nàutica de Barcelona).
Coordinació amb l’Institut de Nàutica per difondre i promoure al barri la Setmana Blava proposant
activitats de temàtica marítima obertes al barri.

Acció 3. Diagnosi Mar i ESS
Barceloneta Proa a la Mar ha elaborat la diagnosi "Mar i ESS. Economia blava vs creixement blau"", com
a node territorial Cercle Mar de l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Coòpolis).
Aquesta diagnosi té per objectiu fer una fotografia del sector nàutic i marítim des de la mirada i els
valors de l'economia social i solidària.La finalitat d'haver realitzat una diagnosi entorn el mar i
l’economia social solidàriaés portar a terme una exploració d’oportunitats socioeconòmiquesdel litoral
provinents d’àmbits diferents dins el sector nàutic i marítim (lapesca, la reparació i manteniment
d’embarcacions, l’oci i els esports nàutics,l’educació ambiental...) que estiguin contribuint a generar
potencialitatssocials i econòmiques entorn el mar seguint els valors de l’ESS, des detres vessants
diferents: l’ocupació, la formació i l‘economia local; a travésd’una triple perspectiva: el gènere, la
interculturalitat i la sostenibilitat.

Objectius:
a. Portar a terme una exploració al litoral d’oportunitats socioeconòmiques
per resoldre les demandes, les necessitats i les mancances del sector
nàutic i marítim, sota paràmetres de l’ESS.
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b. Crear un espai de construcció col•lectiva per elaborar una proposta de
treball amb tots els agents implicats: empresa, àmbit educatiu i territori.
c. Donar a conèixer l’ESS dins el sector marítim visibilitzant i posant envalor bones pràctiques dins el
sector mar.
d. Potenciar el mar com a bé comú i element transformador.
e. Impulsar un Eix Mar al litoral.
Consultar "Diagnosi Mar i ESS. Economia blava vs creixement blau" (PDC).

Acció 4. Pla Litoral.
Barceloneta Proa a la Mar ha portat a terme tot un seguit de reunions de treball (diagnosi) i ha participat
activament en el procés participatiu (debats i trobades) del Pla Litoral impulsat per l'Oficina Estratègica
de l'Àmbit Litoral de l'Ajuntament de Barcelona.
El Pla Estratègic dels Espais Litorals de la ciutat és un instrument de planificació que pretén ordenar i
gestionar els espais urbans del front marítim. El pla abasta els barris del litoral, els ports, les platges, els
equipaments i els espais lliures. Fins ara, mai no s’havia plantejat construir una estratègia conjunta que
englobés tots aquests àmbits, que tenen com a comú denominador el seu vincle amb el mar.
Fruit d'aquest treball conjunt amb l'ajuntament, l'Oficina del Pla Litoral ha proposat Barcelona Proa a la
Mar per què esdevingui projecte tractor de l'economia blava.
Veure Pla Litoral
https://www.decidim.barcelona/processes/PlaLitoralBCN?locale=ca

Acció 5. Taula rodona "Tranformant les ciutats mediterrànies. Feminismes al sud de la
Mediterrània" (9 d'abril 2019).
Persones beneficiàries: 25 (23 dones, 2 homes).
Barceloneta Proa a la Mar i la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat organitza aquesta taula rodona amb
motiu de l'exposició " Dones trencant barreres", de l'Institut Europeu de la Mediterrània, exposada a la
biblioteca.
Aquesta exposició-taula rodona pretén visibilitzar la lluita i l'apoderament de la dona mediterrània des
de diferents vessants, posant en valor també el paper de la dona al barri de la Barceloneta (Taula de
gènere de la Barceloneta).

Acció 6. Creació de l'Espai Mediterrani.
Espai Mediterrani, iniciativa de l'Institut de Ciències del Mar i Barceloneta Proa a la Mar, és un punt de
trobada entreentitats i associacions que realitzenaccions vinculades al medi marí. És un punt de
confluència d’iniciatives que té per objectiu generar sinergies i alinear estratègies per a la cura dels mars
i oceans.
El 7 de juny de 2019 es celebrarà la primera trobada de projectes de transformació social i medi
ambiental sense ànim de lucre vinculats al mar, on hi van poder participar més de 20 organitzacions
d'arreu de Catalunya (I Trobada d'Associacions i Iniciatives marines).
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https://espaimediterrani.org/

Acció 7. Memòria professional marítima de la Barceloneta.
Barceloneta Proa a la Mar per encàrrec de l'Institut de Nàutica de Barcelona, organitzà una ruta dirigida
a un grup d'alumnes de diferents països convidats per l'INB, que mostrà la memòria dels pescadors
(visita guiada pel Moll dels Pescadors) i dels Estibes de la Barceloneta (xerrada a la Seu dels Estibadors).
Persones beneficiàries: 40 (20 dones, 20 homes).

Acció 8. Cicle "Al voltant del Mar".
En col•laboració amb Anèl•lides, serveis ambientals marins, i ésent la guingueta de Proa a la Mar un
equipament sostenible del barri i pel barri, es porta a terme el cicle "Al voltant del Mar". Aquest cicle
contempla diverses accions d'educació ambiental marina (taules rodones i tallers familiars) enfocades a
diversos públicsper què la guingueta esdevingui un lloc de referència de debat i trobada al voltant del
mar.
Cicle "Al voltant del Mar":
Novembre 2018 (30 persones beneficiàries; 17 dones 13 homes).
-Parlem del mar: taules rodonesdedicades a temes relacionats amb el mar. En aquestes taules
rodonespersones del territori poden debatre temes sobre el mar i el litoral, per tal de poder aportar
opinions, compartir i conèixer diversos aspectes vinculats el mar.
- La ciència i el mar: taula rodona amb experts de l’àmbit marítim (President Clúster Nàutic, científics de
l’Institut de Ciències del Mar-CSIC, tècnics...), per abordar la ciència i el mètode científic dins el sector
mar
- El llitoral que volem: a les portes de l’inici del procés participatiu del Pla Litoral engegat per l’Oficina
Estratègica pel l’Àmbit Litoral de l’Ajuntament de Barcelona, reunim en una taula rodona diferents
experts i especialistes en l’àmbit marí de la Barceloneta: doctorands, investigadors, tècnics, artistes,
activistes... que treballen el mar des de diferents àmbits (el port, la sobirania alimentària,la biodiversitat,
la pesca, l’educació ambiental, l’art, la gastronomia, el treball comunitari...) amb l’objectiu de recollir les
demandes i necessitats del litoral i traspassar-les a l’equip de l’Oficina per tal que les inclogui a la
diagnosi i al procés participatiu del Pla Litoral.
-L'hora del mar: tallers mensuals dirigit a famílies per aprofundir i viure una experiència conjunta entorn
els aspectes marins i marítims d'una manera pròxima i lúdica i des d'una visió sostenible, afavorint així la
relació de les famílies amb el mar
-Experimentació amb la sorra i l’aigua del mar: a través del mètode científic els participants aprenen i
descobreixen com són les mides de les sorres i la seva composició i les característiques principals de
l’aigua salada del planeta. Objectius:
• Identificar les diferents propietats de l’aigua del mar.
• Identificar els diferents elements de les platges.
• Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització d’exploracions i d’experiències.
• Posar en pràctica el mètode científic.
-Taller de meduses: apropem les meduses als infants a través d’un joc i un taller. El joc introdueix les
característiques de les diverses meduses que es poden trobar al Mediterrani i sensibilitzar amb la
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finalitat d’eliminar mites. En el taller creatiu, els participants formen una medusa amb plàstics
reutilitzats, el que permet donar èmfasi a la problemàtica dels plàstics.

Objectius:
• Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper.
• Ser capaç de prendre compromís responsable amb l’entorn.
• Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització d’exploracions i d’experiències.
• Iniciar-se en la construcció de propostes visuals i expressions artístiques.

Estiu 2019 (50 persones beneficiàries; 30 dones 20 homes).
-Viatge pels oceans (3 tallers): joc on els infants i els seus familiars recorren els oceans a través de la
cinta transportadora oceànica. A cada parada poden conèixer les característiques del món aquàtic,les
diverses masses d’aigua del planeta i la biodiversitat que en elles hi viu, tot adquirint consciència i
respecte envers l’entorn marí.

Objectius:
• Identificar les propietats de l’aigua del mar.
• Conèixer les diferències entre aigües oceàniques.
• Tenir consciència de respecte envers el medi ambient i el planeta.
• Conèixer la diversitat d’organismes que viuen al mar.

-1 sessió oberta al públic familiar de la ciutat.
-1 sessió dirigida al Casal d’estiu de l’Escola Mediterrània.
-1 sessió dirigida al Casal d’estiu del Club Natació Barcelona (CNB).

Acció 9. Cercavila-passejada el mascaró el Negre de la Riba.
Persones beneficiàries: 100 (55 dones, 45 homes).
S’ha organitzat la Passejada del mascaró de Proa El Negre de la Riba per seguir reivindicant i defensant
la cultura popular marítima de la Barceloneta. Al cercavila, organitzat pel col•lectiu d’artistes i artesans
Planeta Barceloneta, hi van participar alguns dels músics dels corosde la Barceloneta (la Banda del
Negrede la Riba) i la coral del Casal de Gent Gran Mediterrània.Uncop a la guingueta es va donar a
conèixer la cançó El Negre de la Riba (Planeta Barceloneta) que narra el recorregut vital d’aquest
popular mascaró de Proa de la Barcelona vuitcentista, molt vinculat al barri de la Barceloneta. S’oferí un
petit aperitiu i es donà a conèixer la iniciativa de la guingueta per apropar el projecte al barri. Després
s’acompanyà al Negre de la Riba a fer el seu ja tradicional “bany de sal” a la platja de la Barceloneta,
amb l’ajuda dels infants del barri.

Acció 10. Elaboració del Pla d'acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Barcelona +
Sostenible).
Actuació 5.4 del Pla d'Acció: Promoció i difusió de la cultura del mar.
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Objectiu:
Promoure i difondre la cultura marítima a través de la cuina marinera arrelada al territori.
Inspirant-nos en la cuina tradicional dels pescadors de la Barceloneta relatem i revaloritzem la cultura
marítima del barri de la Barceloneta reivindicant el vincle del barri amb el mar i recuperant el seu llegat
mariner.
Veure Pla d'Acció 2018 i 2019
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_associa
ciobarcelonetaalerta_2018.pdf

Activitat 6: Taula Plàstic 0. Accions de sensibilització entornla reducció del
plàstic.
Activitat 7:Economia Solidària. Activitats per generar una xarxa de
col•lectius i entitats que impulsin l’economia solidària al territori
Acció 1. Sensibilització entorn l'ESS: es porta a terme la taula rodona "100 anys de
Fraternitat a la Barceloneta. 100 anys de canvis d'un espai cooperatiu amb valor artístic,
històric i social"(23 d'octubre2018).
En col•laboració amb la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat i la cooperativa d'habitatges de la
Barceloneta La Xarxaire, Barceloneta Proa a la Mar organitza aquesta taula rodona en el marc dels 100
anys de l'edifici de la cooperativa La Fraternitat, la primera fundada al barri i una de les més antigues de
Catalunya per parlar entorn el cooperativisme i l'economia social.
Persones beneficiàries: 25 (15 dones, 10 homes).

Acció 2. Diagnosi i visibilització de l'ESS.
Tal i com hem comentat a l'apartat de cultura marítima, amb l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona
(Coòpolis) vam elaborar la diagnosi "Mar i ESS. Economia blava vs creixement blau". Reiterem que
aquesta diagnosi té per objectiu fer una fotografia del sector marítim des de la mirada i els valors de
l'economia social i solidària.
La finalitat d'haver realitzat una diagnosi entorn el mar i l’economia social solidària
és portar a terme una exploració d’oportunitats socioeconòmiques
del litoral provinents d’àmbits diferents dins el sector nàutic i marítim (la
pesca, la reparació i manteniment d’embarcacions, l’oci i els esports nàutics,
l’educació ambiental...) que estiguin contribuint a generar potencialitats
socials i econòmiques entorn el mar seguint els valors de l’ESS, des de
tres vessants diferents: l’ocupació, la formació i l‘economia local; a través
d’una triple perspectiva: el gènere, la interculturalitat i la sostenibilitat.
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(veure objectius de la diagnosi a l'apartat de cultura marítima).

Acció 3. Impuls i acompanyament a les cooperatives d'alumnes de la Barceloneta.
Durant el 2018 i el 2019 hem acompanyant a dos grups classe del grau de Manteniment d'embarcacions
de l'Institut de Nàutica de Barcelona en la constitució de la cooperativa d'alumnes Yatecoop.
Aquest acompanyament que l'hem fet en col•laboració amb l'INB, Barcelona Activa i Barabara té per
objectiu mostrar als alumnes la forma jurídica SCCL a l'hora d'ocupar-se en l'àmbit del sector nàutic i
marítim.
En aquest acompanyament es crea de forma realista i vivencial una cooperativa de treball integrada pels
propis alumnes que han d'elaborar uns Estatuts, nomenar un Consell Rector, crear un pla d'empresa...
L'acompanyament per part de Barceloneta Proa a la Mar es centra en:
-El coneixement de l'entorn socioeconòmic on actua la cooperativa.
-La maritimitat del barri de la Barceloneta.
-L'impacte territorial.
-El retorn social de la coooperativa al territori.
Al finalitzar l'acompanyament es va portar a terme una visita al Moll de pescadors amb l'objectiu de que
els alumnes coneguessin millor l'entorn social i econòmic de l'entorn on estudien.
Persones beneficiàries: 40 (10 dones, 30 homes).

Acció 4. Introducció de l'ESS als centre educatius de la Barceloneta.
S'ha portat a terme tres sessions d'Introducció a l'Economia Social i Solidària amb els alumnes de 3r
d'ESO de l'Escola Sant Joan Baptista, amb la col•laboració de la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat i la
cooperativa de treball L'Esguard.
-1a sessió:9 d'octubre 2018 (aula)
-2a sessió: 25 d'octubre 2018 (visita a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat)
-3a sessió: 8 de novembre 2018 (visita de la cooperativa de monitores de lleure L'Esguard).
La finalitat d'aquestes sessions és donar a conèixer als alumnes les potencialitats de l'economia social i
solidària i de l'autoocupació col•lectiva.
Persones beneficiàries: 23 (12 dones, 11 homes).

Acció 5. Relleu empresarial: Llibreria La Garba.
Un dels compromisos que vam prendre a l'hora d`esdevenir membre de l'Ateneu Cooperatiu de
Barcelona fou promoure i impulsar el relleu empresarial sota la mirada i els valors de l'economia social i
solidària.
El gener de 2019 el propietari de la última llibreria que restava al barri, la llibreria La Garba, es jubila.
ABA, entitat gestora del PDC amb el suport del veïnat porta a terme una campanya veïnal de
sensibilització i de recaptació amb l'objectiu de poder defensar i donar continuïtat a la vida de la
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llibreria, incorporant una mirada comunitària.Per tal de poder reobrir la llibreria es demana un crèdit a
l'entitat de finances solidàries Coop57; en un període de menys d'un mes s'aconsegueix la implicació de
130 persones que signen avals mancomunats i d'aquesta manera es rep el crèdit i la llibreria torna a
obrir les seves portes l'1 d'abril de 2019, només tres mesos després que fos tancada. Des de la La Garba
s'aborden qüestions com el gènere, la identitat sexual o la interculturalitat a través de diferents
activitats i accions.

Acció 6. Drets laborals i sostenibilitat dels equips.
El 9 de novembre 2018 vam organitzar una formació en drets laborals impartida per l'entitat IACTA,
dirigida als treballadors de la guingueta i a dues treballadores del PDC. Entenem els drets laborals,
l'organització interna i la sostenibilitat dels equips com una peça clau de l'ESS
-Sostenibilitat equips: s'han portat a terme dues sessions de sostenibilitat d'equips (4h en total) amb la
cooperativa Fil a l'agulla, dirigit a les treballadores de la guingueta i a l'equip del PDC vinculat a la
guingueta (juliol 2019).

Activitat 8: Impuls de la Guingueta Proa a la Mar.
El 6 d'octubre de 2018 Barceloneta Proa a la Mar inaugura la Guingueta Proa a la Mar, una iniciativa
d’emprenedoria comunitària generadora d’activitat socioeconòmica que vol potenciar i enfortir
l’economia local sota valors de l’ESS, fomentant la maritimitat i el Mercat Social de la Barceloneta, i
permetre la inserció laboral de persones vulnerables del territori en situació d’atur.

Els objectius específics de la guingueta són:
-Inserir laboralment persones vulnerables de la Barceloneta (persones aturades de llarga durada, majors
de 45 anys, joves...).
-Impulsar una activitat socioeconòmica local sota valors de l’ESS gestionada i dinamitzada per la pròpia
xarxa comunitària del territori (entitats, col•lectius, serveis/equipaments municipals, Administració i
veïns/veïnes de la Barceloneta).
-Promoure i difondre la maritimitat de la Barceloneta, recuperant la cultura i la memòria marinera de la
Barceloneta i apostant per la innovació socioeconòmica en l’àmbit marítim.

A la guingueta s'han inserit 8 persones aturades de la Barceloneta a través del PIOL.Cal destacar les
següents dades sociodemogràfiques:
-El 100% de les persones inserides són veïns i veïnes de la Barceloneta.
-5 dones; 3 homes.
-4 persones majors de 50 anys.
-3 joves menors de 25 anys.
-Orígens diversos .

Alhora s'han portat a terme tot un seguit de dinamitzacions comunitàries entorn la guingueta que han
visibilitzat l'àmbit de la sostenibilitat i la maritimitat del projecte.
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A continuació mostrem el recull de les dinamitzacions realitzadesdurant tres moments clau del barri: les
Festes de la Primavera, l'estiu i la Festa Major de la Barceloneta.

1. Exposició-vermut els pescadors de la Barceloneta (15 de desembre 2018).
Persones beneficiàries 50 (20 dones,30 homes). Veure Activitat 7 (Cultura marítima).
S’ha fet una trobada-vermut per visibilitzar i posar en valor el món pesquer i els pescadors de la
Barceloneta, arran de l’exposició Pescadors de la Barceloneta; desembre 2018 (Associació Cap a MarCentre Cívic Barceloneta-guingueta Proa ala Mar). Després de la inauguració de l’exposició (Centre Cívic
Barceloneta) es convidà a tots els pescadors i assistents a un vermut (guingueta) on es van oferir
productes del Moll de Pescadors (anxoves, seitons...) per posar el producte en valor. Alhora es va donar
a conèixer la iniciativa de la guingueta Proa a la Mar per apropar el projecte al barri.

2. Festes de la Primavera de la Barceloneta.
Persones beneficiàries 200 (110 dones,90 homes).
Les activitats de les Festes de la Primavera a la guingueta han estat les següents:
Diada de Sant Jordi: Flors-Paraules-Mar-Sostenibilitat
Naturalitzem la guingueta! (23 abril 2019).
Es proposa una diada de Sant Jordi "alternativa" amb una mirada sostenible. S'elaboren roses i peixos de
paper i es convida als usuaris i usuàries de la guingueta a escriure un missage i a penjar-los en una xarxa
de pesca, que ens cedeix el Moll de Pescadors, i que s'instal•la a l'entorn de la guingueta a primera línia
de mar; evocant així un missatge poètic marítim i de sostenibilitat. L'acció la difonem com "Sant Jordi a
la guingueta Proa a la Mar: Flors, Paraules, Mar i Sostenibilitat". S'obsequia amb un punt de llibre a tots
els participants de la dinàmica i a aquelles persones que fan un consum a la guingueta. La il•lustració del
punt de llibre, inspirada en la guingueta, és un disseny d'en Guillem Roig, veí del barri. Entre la
guingueta i la llibreria La Garba es distribueixen uns 500 punts de llibre (amb el suport de Barcelona
Activa, Impulsem el que fas).
Per la dinamització de la Diada a la guingueta hem comptat amb la col•laboració de l'educadora
ElenaEduca (especialista i veïna del barri).
Finalment, complint amb uns dels 10 compromisos presos amb Barcelona + Sostenible (Pla d'Acció
2018), naturalitzem l'entorn de la guingueta amb plantes i flors que provenen del comerç local de la
Barceloneta.

Passeja del Mascaró el Negre de la Riba (02 de juny 2019). Veure Activitat 5 (Cultura Marítima).
Per defensar i reivindicar la cultura marítima i popular de la Barceloneta, el col•lectiu d'artistes i
artesans de la Barceloneta Planeta Barceloneta, fa uns anys que treballa per tornar a popularitzar el
mascaró de Proa El Negre de la Riba. La Passejada s'inicia amb "la baixada de la figura" (c/Baluard).
Posteriorment la xaranga recorre diferents punts emblemàtics del barri.
Des de Proa a la Mar vam convidar enguany al col•lectiu que un d'aquestes punts esdevingués a la
guingueta amb la voluntat d'apropar-la i donar-la a conèixer al veïnat del barri que participa de la
passejada popular.
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Arribada la comitiva a la guingueta es cantà la cançó El Negre de la Riba (Planeta Barceloneta) que narra
el recorregut vital d’aquest popular mascaró de Proa de la Barcelona vuitcentista, molt vinculat al barri.
S’oferí un petit aperitiu i es donà a conèixer la iniciativa de la guingueta. Després s’acompanyà al Negre
de la Riba a fer el seu ja tradicional “bany de sal” a la platja del Somorrostro amb l’ajuda dels infants del
barri.
Al cercavila hi van col•laborar els músics de la Barceloneta (la Banda del Negre de la Riba) i la coral de
gent gran Casal Mediterrània

3. Ruta Barcelona+Sostenible: Caminades per la Sostenibilitat 2019: Descobrint el litoral (01 de
juny 2019).
Persones beneficiàries: 20 (15 dones, 5 homes).
Ruta coordinada per Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona + Sostenible);
organitzada i dinamitzada per Anèl•lides, serveis ambientals marins. Aquesta primera experiència de
ruta anomenada Caminades per la Sostenibilitat 2019: Descobrint el litoral convida la ciutadania a
descobrir punts amb iniciatives socials del litoral de Barcelona (Associació Cap a Mar, El Centre de la
Platja, Anèl•lides, Institut de Ciències del Mar, guingueta Proa a la Mar).
La guingueta Proa a la Mar és l’últim punt d’aquesta ruta i des de la vessant de la restauració es dóna a
conèixer aquesta iniciativa comunitària, de cuina arrelada, sostenibilitat de l’entorn, i de cultura i
maritimitat del territori (barri de la Barceloneta).

4. Dia Mundial sense bosses de plàstic (3 de juliol de 2019). Veure Activitat 6 (Taula Plàstic0 ).
Persones beneficiàries: 50 (30 dones, 20 homes).
Hem celebrat ell Dia Mundial sense bosses de plàstics a la guingueta Proa a la Mar en el marc i la
col•laboració de la Taula Plàstics 0 de la Barceloneta (Anèl•lides, Associació Posidònia, El Centre de la
Platja, Centre Cívic de la Barceloneta, Pla Comunitari Barceloneta, Institut de Ciències del Mar, la Fàbrica
del Sol, l’Ateneu de Fabricació, Associació Cap a Mar, AMPA Mediterrània...), amb la voluntat de
visualitzar el consum d’envasos de plàstic d’un sol ús a través d’un concert-vermut (Rocco Pappia) amb
instruments “impossibles”, recuperats i reciclats, que fan música. Durant el vermut s’han utilitzat gots
retornables amb el #barcelonetaplastic 0 (cedits pel Centre Cívic Barceloneta) i s’ha dut a terme un taller
d’elaboració de bosses de tela amb samarretes de cotó reciclades (Anèl•lides, serveis mediambientals
marins).

5. Cicle "Al voltant del Mar" (estiu 2019). Veure Activitat 5 (Cultura Maítima).
Persones beneficiàries: 50.
S’ha organitzat un conjunt de tallers i activitats dirigides als infants i al públic familiar per promoure i
difondre la sostenibilitat del medi marí i la biodiversitat del nostre litoral. Aquestes sessions divulgatives
tenen l’objectiu d’apropar més el mar als infant i a les famílies de forma pedagògica i divertida a través
de diferents dinàmiques.

6. Infants a la guingueta: Projecte Connecta Barceloneta (primavera 2019).
Persones beneficiàries: 15 (7 dones, 8 homes).
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Per tal de fer de la guingueta un espai públic jugable més, hem dut a terme dues accions entorn la
infància:
_Disseny de quatre làmines colorajables que evoquen icones del mar i de la Barceloneta per a què els
infants que vinguin a la guingueta els puguin pintar.
Aquestes làmines han estat fetes pels infants del casal de la Barceloneta Glamparetes (Cáritas) en una
sessió del projecte comunitari i "Connecta Barceloneta", dinamitzat per la col•laboradora del Pla
Comunitari @ElenaEduca.
_S’ha fet un encàrrec a l’educadora Elena Vélez (@ElenaEduca) per què elabori una proposta concreta i
aterrada per fer de la guingueta un espai amable i jugable pels infants.
*Consultar document a PDC Barceloneta.

7. Ruta joves escriptors concurs literari de relats curts de l'Institut Europeu de la Mediterrània
(27 de setembre de 2019).
Persones beneficiàries: 18 (14 dones 4 homes).
Ruta organitzada per Barceloneta Proa a la Mar i la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, amb la
col•laboració de la Casa de la Barceloneta, la llibreria La Garba, l'Institut de Nàutica de Barcelona i
l'Institut de Ciències del Mar.
BPM organitza una ruta dirigida a un grup de joves de la Mediterrània, finalistes del concurs de relats
curts realitzat per l'IEMED, les diferents iniciatives socials, educatives i culturals de la Barceloneta.

8. Festa Major de la Barceloneta: 27, 28 i 29 de setembre.
Persones beneficiàries:150 (90 dones, 60 homes).
Els objectius de la Festa Major han estat dos: d'una banda que la guingueta esdevingués un nou espai de
cohesió social en el marc de la festa major del barri. I per l'altre, que la proposta festiva fos innovadora i
sostenible.
Amb aquesta voluntat hem tingut la satisfacció de comptar amb la col•laboració del director de l'Institut
de Ciències del Mar, en Josep Lluís Pelegrí, com a pregoner de la Festa Major de la Barceloneta a la
guingueta que ens oferí un pregó basat en l'emergència climàtica des de la mirada de la ciència.

Les activitats de la Festa Major han estat les següents:
_Concert Orquesta Reusónica: “Traiem música del Mar”, un projecte musical i educatiu que ens proposà
un redescobriment de materials reciclats i recuperats pels mateixos músics per explicar-nos que no cal
comprar instruments musicals per fer bona música. El projecte Orquesta Reusónica neix per defensar
que a través de la música també es pot lluitar per un canvi de model, per un món més sostenible.
_Taller art sostenible: es va portar a terme un taller dirigit al públic familiar amb la voluntat de fer
pedagogia entorn la sostenibilitat entre els més petits. El taller el vam difondre com "La sostenibilitat
pot ser creativa i la creativitat pot ser i ha d’ésser sostenible!"
Dinamitzat per les biòlogues Anèl•lides, es va organitzar un concurs artístic de creació d’animals marins
per tal d'ajudar a conèixer als infants la biodiversitat marina del nostre litoral utilitzant materials
recuperats.
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Totes les participants es van poder endur una guia de camp del litoral català (biodiversitat marina) i es
van atorgar tres premis a les creacions més creatives: palletes de metall per evitar l’ús de palletes de
plàstic, boc and rolls pels entrepans (per ajudar a evitar l´ús de paper d’alumini), ampolles de vidre per
evitar el consum d’ampolles de plàstic i tasses de cafè per disminuir els envasos d’un sol ús
_Escape-room: “Una reconeguda oceanògrafa ha desaparegut misteriosament... Calen ments brillants
per trobar-la!.” .
Coordinat conjuntament amb El Centre de la Platja i en col•laboració amb la Xarxa d’Entitats de
Sensibilització i Recollida de Deixalles del Litoral de Barcelona, es portà a terme tot un seguit de proves
per fer pedagogia vers la sostenibilitat marina en un entorn familiar.
Descripció de la prova emplaçada a la guingueta: els grups es troben amb un bloc de gel que conté
microplàstics que provenen de diferents objectes i envasos d’un sol ús.

Col•laborativament han de:
_Pensar com extreure els microplàstics del bloc de gel.
_Identificar i classificar els microplàstics extrets.
_Esbrinar quan anys tarden en degradar-se segons el tipus del material plàstic. La prova finalitza donant
alternatives sostenibles a aquests envasos plàstics d’un sol ús.
Donat l'alta satisfacció de l'activitat proposada, des d'Ecologia Urbana se'ns anima a repetir l'experiència
col•laborativament amb el suport de la convocatòria de subvencions de l'ajuntament (febrer 2020).

Per totes les activitats, tant de les Festes de la Primavera com de la Festa Major, hem comptat amb
persones veïnes del barri, col•lectius i equipaments de la Barceloneta per tal de donar suport a
l'economia local del territori i enfortir el teixit social de la Barceloneta.

9. 1r aniversari guingueta Proa a la Mar (19 d'octubre de 2019).
Persones beneficiàries: 40 (30 dones, 10 homes).
Per celebrar el primer any d'obertura de la guingueta i per posar en valor la col•laboració amb
Anèl•lides, hem organitzat conjuntament una petita celebració per festejar el 1r aniversari de la
guingueta i el 3r de la fundació d'Anèl•lides. Els assistents a la festa van poder fer activitats sostenibles
(snorkel i neteja de platges_Anèl•lides i El Centre de la Platja), un taller d'estampació de bosses de cotó
(amb el suport de l'Ateneu de fabricació, Districte de Ciutat Vella, Centre Cívic Barceloneta), i vam poder
col•laborar amb un vermut solidari destinat a la preservació i coneixement de la biodiversitat marina del
nostre litoral.

10. Càterings realitzats per la guingueta: 922 persones beneficiàries.
Implicació de la xarxa comunitària a la guingueta:
-Número d’activitats de dinamització comunitària entorn la guingueta: 18
-Nombre de càterings i dinars a/de la guingueta: 13.
-Nombre de col•laboradors: 18
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-Nombre de persones beneficiàries: 1.563
A continuació mostrem el nombre de dinamitzacions comunitàries, per àmbit:
-Tallers de sostenibilitat i biodiversitat marina: 14
-Memòria professional i cultura popular marítima: 2
-Altres: 2

11. Elaboració nou Pla d’Acció Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Barcelona + Sostenible).
Veure Activitat 6 (Taula Plàstic0).
*Veure Pla d'Acció de Barcelona + Sostenible 2019

Resultat d’acord als indicadors:
Les dades corresponents als indicadors estan recollides a la descripció de les accions desenvolupades.

Participants: Serveis: APC, Educadors Socials de l'Àrea de Benestar Social i Famílies, Departament
de Joventut de Barcelona, Sistema Integral d'informació juvenil, ICUB, Districte de Ciutat Vella.

Entitats: Associació Barceloneta Alerta, Clúster Nàutic, Escola Lliure el Sol, Desigual, Grup de
Lectoescriptura del Casal de Gent Gran Barceloneta, Associació Cap a Mar, Associació de veïns
Barceloneta, Associació de veïns L'Òstia, Anèl•lides, Yotuba, Surf and Clean, L'EsguardAssociació Cap a
Mar, IACTA,Fil a l'agulla, Planeta Barceloneta, ElenaEduca, Taula Plàstic 0, La Xarxaire, La Garba.

Equipaments de proximitat: Espai de Mar, Institut Joan Salvat Papasseit, Institut Joan Baptista,
Fàbrica del Sol- Ateneu de Fabricació, Casal de joves i adolescents de càritas, Casal de joves del Palau
Alòs, Punt d'Infomació Juvenil Ciutat Vella, Casal de Gent Gran Mediterrània, Biblioteca Barceloneta-La
Fraternitat, El Centre de Platja, Institut de Ciències del Mar, Museu Marítim de Barcelona, Institut Narcís
Monturiol, Institut de Nàutica de Barcelona, La Salle Barceloneta, Centre Cívic Barceloneta, Barcelona
Activa, Casa de la Barceloneta
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Objectiu 2: Millorar el coneixement, la detecció i l'articulació de respostes
davant les problemàtiques vinculades amb l'educació al barri, mitjançant:
Activitat 1: 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.
La Taula se centra en organitzar accions en torn a dues dates: el 8 de Març (Dia internacional de la dona
treballadora) i el 25 de Novembre (Dia internacional contra la Violència vers les dones).

Activitats vinculades al 8 de Març 2019

•
Dimecres 8 de març. Hora: De 10:30h a 12:30h. Lloc: La Repla. Creació de Cartells en contra la violència
masclista. Organització i coordinació amb el veïnatge interessat en acudir a la manifestació.
.

•

Escrit al Diari de la Barceloneta en suport a la vaga del 8 de març.

Activitats vinculades al 25 de Novembre 2018 i 2019
25-N de 2018 Lloc: Davant del centre cívic espectacle artístic de dansa. Llegida del manifest i de les víctimes
mortes a causa de la violència masclista. Manifest i noms llegits per les voluntàries i veïnes.

Primera reunió, el 8 d'octubre, de preparació de les activitats vinculades al 25-N de 2019.
-Organització del Dia per l´Eradicació de la Violència de Gènere
-Valoració de la Sessió del PIAD sobre violència de genere
-Informacions varies
-Torn obert de paraules

Activitats comunitàries al Centre Cívic els següents dies, amb voluntàries del Casal Gent Gran la Mediterrània i
Casal de Joves Càritas: elaboració de llaços liles.
Dilluns 25-N performance davant del Centre Cívic d'una jove cantautora acompanyada d'un ballarí
decontemporani. A continuació, s'incorpora una dona que ha escrit poemes feministes i els recita. Seguidament,
canta una cantautora una cançó que parla de les violències masclistes.
La segona part de l'acte consisteix en que voluntaris/es, alumnat de Institut Joan Salvat-Papasseit, Sant Joan
Baptista, membres de AAVV, ACIDH, Grup Coral, llegeixin el manifest contra les violències masclistes i el nom de
totes les víctimes de gènere mortes.
La llibreria, la Garba, s'hi suma a la sensibilització de gènere convidant a l'escriptora Rosa Maria Arrazola, per a
que llegeixi poemes el disabte 30 de novembre i també es realitza un recital poètic sobre el tema de la violència
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de gènera a càrrec del Col·lectiu Minerva.

Activitat 2:TAULA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVES.
Coordinació i treball en xarxa dels diversos agents amb competències educatives del barri.
Participació a les convocatòries trimestrals de la Taula d'infància.

Activitat 3: Projecte "Connecta Barceloneta. Projecte intergeneracional. Grans i petits constïm barri
(abril-juny 2019)

Connecta Barceloneta és un projecte comunitari intergeneracional dinamitzat per la veïna ElenaEduca (Elena
Vélez), amb el suport del PDC i contextualitzat al barri de la Barceloneta. L’enfocament és sociocultural amb el
principal objectiu de dinamitzar la comunicació entre les diferents generacions de veïns i veïnes del barri,
afavorint el sentiment de pertinença i la recuperació de la memòria històrica.
El diàleg i la interacció intergeneracionals suposen un gran benefici individual i social, aportant enriquiment a
totes les generacionsque entren en contacte per una banda, i enfortiment dels vincles comunitaris per l’altra.
Un projecte nascut al barri i amb el barri com a fil conductor. També un projecte transversal: intergeneracional,
intercultural, intergènere i interfuncional.

El projecte ha comptat amb la participació d'un nombre important d'equipaments de la Barceloneta que
treballen amb infants i gent gran.

Objectius del projecte:
-Recuperar la memòria històrica del barri, revaloritzant la seva idiosincràsia i arrels marineres.
-Difondre aquesta cultura pròpia entre els més petits per tal de fomentar el sentiment identitari i els vincles amb
el barri.
-Promoure la col•lectivitat com a estratègia de cohesió social per afrontar l’ individualisme.
-Apoderar els veïns i veïnes del barri com a protagonistes de la transmissió cultural pròpia.
-Fomentar valors de solidaritat, reciprocitat, respecte a la diversitat i cooperació.
-Enfortir el teixit veïnal i la connectivitat social creant nous vincles entre persones i amb el barri.
-Dinamitzar la participació veïnal i el seu compromís amb la comunitat.
-Donar valor al sentiment de pertinença a la comunitat i al barri.
-Estimular el sorgiment de noves sinergies, motivacions i il•lusions individuals i col•lectives.
-Afavorir el coneixement i la comprensió mútua entre generacions
-Enriquir la qualitat de vida dels participants amb l’ intercanvi d’experiències col•lectives positives.
-Augmentar el sentiment de vàlua, l’autoestima i el benestar emocional i social de la gent gran del barri.
-Reconèixer el valor de la gent gran com a agents actius de transmissió cultural.
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-Establir nous ponts de comunicació de forma transversal a l’edat, interculturalitat, gènere, i diversitats
funcionals.
-Potenciar l’esperit de servei, treball en equip, i valor d’ajudar els altres.
-Aprendre noves formes de fer, de pensar, i de relacionar-se.
-Millorar la convivència augmentant la sensibilitat i el respecte a les diferents realitats del barri.

Es van portar a terme 7 sessions amb els infants del Casal Glamparetes i les àvies del Casal Gent Gran Baluard (+
dues sessions prèvies preparatòries amb els diferents equipaments participants del projecte; Càritas, Casal Gent
Gran Baluard; Biblioteca, Casa Barceloneta, Pisos Tutetats):

-Relats del barri (30 abril 2019).
-Jocs reciclats (7 de maig 2019).
-Jocs tradicionals (14 de maig 2019).
-Roba estesa (21 de maig 2019).
-Memòria col•lectiva (28 de maig 2019).
-Àlbum de fotos (14 de juny 2019).
-Festa final.

El projecte es va presentara a la Taula d'Infàcia abans d'iniciar-se i un cop finalitzat per tal de fer un balanç
(presentació powerpoint).
L'abril de 2020 es portarà a terme una exposició a la Casa de la Barceloneta per visibilitzar el projecte i tot el
material generat pels participants del projecte.

Activitat 4: Nadons en família
Nadons en família és un espai de trobada adreçat a les famílies que acaben de tenir un nadó, i fins als 8/9 mesos.
És un programa impulsat per l'Institut d'Educació de Barcelona, en col•laboració amb professionals de l'Institut
Català de la Salut. Però en el cas partitcular de la Barceloneta ha estat una demanda que ha sorgit de les mares
veïnes del barri, és a dir de baix a dalt, i de l'impuls del col·lectiu de famílies Petits Maians, que ho està treballant
des del 2013.
El propòsit d'aquest programa és facilitar a les famílies amb nadons un espai de trobada i d'intercanvi on puguin
compartir les seves vivències i experiències i reforçar una percepció positiva de la maternitat/paternitat i de la
seva competència com a mares i pares.
En un context grupal, s'ofereix suport i es promou l'ajuda mútua entre les famílies, amb la finalitat d'evitar
l'aïllament durant un període del cicle vital familiar que introdueix canvis que requereixen ser viscuts amb una
certa tranquil•litat i que coincideixen amb el primer any de vida del fill o filla.
El programa està centrat preferentment en les dones que han estat mares, que poden participar amb la seva
criatura des de les darreres setmanes de la gestació fins als primers 8/9 mesos de vida de l'infant.
Les sessions es realitzen al CAP de la Barceloneta, tot i que les primeres sessions van esdevenir a l'Equipament
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infantil per un problema d'espai (obres al CAP).
Aquesta iniciativa ha estat demandada des de fa anys pel col•lectiu de famílies amb petitat infància Petits
Maians i és per això que ha estat altament recolzada pel PDC a fi i efecte que acabés esdevenint, en
col•laboració amb el professionals del CAP que incorporen al món de la salut una mirada més comunitària.
Persones beneficiàries: 8 famílies.

Resultat d’acord als indicadors:
Les dades corresponents als indicadors estan recollides a la descripció de les accions desenvolupades.
Participants:
Serveis: PIAD Ciutat Vella, APC, CAP , EBM La Mar, AMPA La Mar, CEIP Mediterrània, AMPA Mediterrània, CEIP
Alexandre Galí, AMPA Alexandre Galí, Escola Sant Joan Baptista, AMPA Sant Joan Baptista, IES Salvat Papasseit,
La Salle Barceloneta, Equipament Infantil de la Barceloneta, Projecte Franja, educadors CSS Barceloneta,
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, APC, EAIA Gòtic-Barceloneta, Comunitat de Sant Egidi, Càritas, CAP
Barceloneta, tècnica educació Districte, tècnica de barri, treballadora comunitària
Entitats: Grup de dones de la Barceloneta, veïnes,ElenaEduca, Petits Maians.
Equipaments de proximitat: Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, Centre Cívic de la Barceloneta, CGG
Barceloneta, CGG Mediterrània, La Fàbrica del Sol, Casal de Joves de la Barceloneta, Casal Gent Gran Baluard,
Casa Barceloneta, Pisos tutelats c/Pinzón, Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, CAP
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Objectiu 3: Impulsar iniciatives orientades a promoure la salut (física,
mental, psicològica i emocional) al barri, a través de la formació i la
participació.
Activitat 1: Promoció de la TAULA DE SALUT DE LA BARCELONETA, dins la
Taula de Bon Veïnatge, com a espai comunitari de detecció i articulació de
respostes col•lectives en l’àmbit de la salut.
Al gener i a l’abril de 2019 es va reunir la Taula de Salut Sexual i Reproductiva dels Joves (comissió dins
del marc de la Taula de Salut). Hi vam convidar el referent del servei Aquí t’escoltem, d’acompanyament
i suport a joves d’entre 12 i 20 anys amb malestar emocional, i també vam compartir informació de tots
els recursos a l’abast, entre els diversos agents de la Taula. Vam acordar la difusió intensiva d’aquests
recursos al barri, especialment de la Tarda Jove, i el reforç de la dispensació de preservatius als i les
joves del barri. Vam decidir dissoldre la Comissió, ja que l’espai permanent de seguiment de la Salut al
barri és la plenària de la Taula de Salut.

28 de juny de 2019: Reunió de la Taula de Salut de la Barceloneta, amb la incorporació de les AMPAs i
Serveis Socials, per a la presentació del Rediagnòstic de Salut que s’està impulsant per part de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona, des de l’espai de la Taula de Salut, en complicitat amb el Pla Comunitari i
el Districte de Ciutat Vella.
Es tracta de l’actualització del diagnòstic que va portar a terme l’Agència al 2010: Amb aquest fi, durant
el 2019 s’estan realitzant entrevistes individuals i grups de discussió amb entitats i serveis del barri.

Activitat 2:EL PROJECTE ENTRENOSALTRES
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 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.

A partir del curs 2016-17, el projecte adquireix un nou impuls amb el programa EntreNosaltres#J: Per tal
d’incrementar la capacitat d’incidència del projecte pel que fa a la prevenció, apostem per la promoció
d’activitats de lleure saludable, com a eix fonamental. Algunes de les activitats tenen una periodicitat
setmanal, a més de les intervencions puntuals d’informació i conscienciació sobre la problemàtica de les
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addiccions. Aquest gir va ser possible gràcies al suport i finançament de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona.

El programa EntreNosaltres#J té quatre dimensions transversals a les diferents intervencions,
relacionades amb la prevenció entre els joves:
•
Promoció de l’empoderament i l’autogestió entre els joves que participen al projecte: A través
de la seva participació a la pròpia planificació, difusió i avaluació del projecte; formació i
acompanyament en el procés d’aprenentatge per a l’autoorganització; posar en valor i motivar els joves
en les seves inquietuds i aptituds; establiment de vincles de confiança mútua i respecte entre els
professionals i els joves.
•
Afavorir l’ampliació d’opcions vitals i professionals dels joves que participen al projecte, a
través de la promoció i difusió dels projectes i serveis del barri orientats a la formació i la inserció
laboral; i la canalització cap a aquests recursos de possibles necessitats formatives que es detectin.
•
Promoció de relacions d’equitat entre homes i dones: A través d’intervencions concretes
orientades a la reflexió sobre els estereotips de gènere, però també treballant-ho a partir de la
quotidianitat i del vincle amb els joves a totes les activitats del projecte.
•
Ajudar a consolidar la xarxa comunitària de treball amb joves al barri, a través de la pròpia
comunicació i coordinació entre els diferents agents del barri, en el marc del projecte.

Accions realitzades entre octubre de 2018 i desembre de 2019:
Cursos, tallers i activitats setmanals de lleure saludable:
Muay Thai (boxa tailandesa): Per a adolescents de 12 a 18 anys. Cada dijous de 18 a 19:30h, durant
tot l’any excepte agost. Espai d'iniciació en la pràctica del Muai-Thay. 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. Es canalitza l'agressivitat i la tensió. Com a preparació de la sessió,
es fa una introducció d’uns 10 minuts, en la qual es treballen diferents aspectes complementaris amb
l’esport (valors, reforç personal, emocions, gènere). Participació: 14 joves.

Jiu Jitsu: Per a adolescents de 12 a 18 anys. Cada dilluns de 18 a 19:30h, durant tot l’any excepte agost.
Espai d'iniciació en la pràctica 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.
Es canalitza l'agressivitat i la tensió. Com a preparació de la sessió, es fa una introducció d’uns 10
minuts, en la qual es treballen diferents aspectes complementaris amb l’esport (valors, reforç personal,
emocions, gènere): Participació: 15 joves.

Paddle surf i surf: Per a joves de 14 a 21 anys. Dimecres de 16 a 18h. Es realitza durant 10 mesos a
l’any. 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. Es canalitza l'agressivitat i la tensió. Promoció de valors, cultura de mar.
Participació: 11 joves.
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Futbol: Per a noies i nois de 18 a 23 anys. Dilluns i dimecres de 17:30 a 19h. Tot l’any. Participació: 18
joves.

Vòlei: De març a desembre de 2019. Activitat setmanal. Participació: 12 joves. L’objectiu de l’activitat és
practicar aquest esport de manera recreativa, i incentivar els joves a viure més actius, adquirint una
sèrie d’habilitats i valors com són:
❖ Treball en equip.
❖ Millorar la tècnica i tàctica.
❖ Treballar la força.
❖ Millorar la velocitat de reacció.
❖ Perfeccionar la punteria
❖ Millorar la toma de decisions.
❖ Incrementar la comunicació i cooperació.

Els objectius últims són la prevenció de:
● Les addiccions.
● Trastorns alimentaris.
● La discriminació.

Dancehall: De març a desembre de 2019. Activitat setmanal. Participació: 9 joves. L’ essència del
dancehall com a dansa resideix en què tots els seus moviments estan carregats de significat, tots
representen sentiments o situacions. És per això que és un estil amb una gran potència per a l’expressió
corporal. Ofereix la possibilitat de mostrar sentiments per mitjà de la dansa.
A més, ens ajuda a connectar amb el nostre cos, a conèixer els moviments que ens pot oferir, les nostres
limitacions i a treballar per superar-les.
És un estil també carregat d’energia que ens permet deixar-nos portar i gaudir.
S’ha considerat erròniament que és una dansa hipersexualitzada, però en realitat és una forma d’
autoafirmació i empoderament de la dona.
Ball com a eina educativa:
El ball és una eina d’expressió, comunicació, creació, atenció, desenvolupament físic, psicològic,
intel•lectual i multicultural.
En aquest ball s’aprèn individualment i també grupalment a expressar mitjançant el cos i els moviments
que ofereix, independentment de les capacitats o necessitats particulars. A més, utilitza recursos
expressius del cos per comunicar mitjançant la representació de personatges, situacions i sentiments.

Taller de Cinema:
Objectius:
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•
Oferir eines tècniques als joves per aprendre els diferents aspectes de l’elaboració d’un vídeo,
com a activitat de lleure saludable, motivacional, i com a eina d’expressió personal.

•
Oferir orientacions complementàries per canalitzar a estudis reglats a aquells joves que tinguin
la motivació d’aprofundir en l’aprenentatge de la realització audiovisual (i els diferents oficis relacionats)
per dedicar-s’hi professionalment (hi dedicarem una sessió, al final del taller).

•
Enfortir la capacitat d’organització i construcció col•lectives entre els joves: Els participants
hauran de consensuar una preocupació o interès comú, i decidir junts tots els aspectes d’un
curtmetratge, que elaboraran entre tots.

•
Intentar vincular més els joves a iniciatives del barri. Específicament: participar, com a grup, al
concurs Mil Mirades, de curts realitzats en 24h, promogut pel Centre Cívic. A més llarg termini, sabem
que hi ha un projecte per obrir als joves del barri que vulguin impulsar iniciatives vinculades amb el
tema audiovisual a l’edifici de l’antiga Cooperativa Obrera i Popular El Segle XX.

•
Treballar valors amb els joves: treball en equip, construir junts, responsabilitzar-se, respecte,
etc. Valors extrapolables a tots els àmbits de la vida. Transversalment, abordarem el tema de gènere.

Format:
Taller trimestral, de sessions setmanals, de dues hores: la primera, teòrica (però molt visual, amb
visionat de pel•lícules, etc.), i la segona hora es dedicarà a posar en pràctica els conceptes. Inclourem
visites a centres, equipament i escoles, i també convidarem professionals, per tal de motivar els joves i
enriquir el contingut del taller.

Participants: Joves del barri (Mínim: 10 persones, màxim: 15/20). Edats: Prioritàriament, estudiants de
3r i 4t d’ESO (ja que són les edats en les quals es plantegen la seva orientació professional, i el taller vol
donar eines per obrir opcions que es puguin plantejar els joves com a futur professional), però també 1r
i 2n de Batxillerat. No es tanquen portes a altres joves d’edats semblants que s’hi vulguin sumar, si hi ha
places.

Dates: Dimarts de 17:30 a 19:30h. Dies: 12, 19 i 26 de febrer, 5, 12, 19 i 26 de març, 2, 9, 23 i 30 d’abril i
7 de maig. (No volem allargar la data de finalització del taller perquè no coincideixi amb els exàmens als
centres educatius).

A finals de maig s’organitza al barri el Concurs de curts Mil Mirades, en el qual vam participar amb un
curt realitzat pel grup de joves del taller. El concurs, organitzat cada any per part del Centre Cívic de la
Barceloneta, recull els curts realitzats pels veïns i grups del barri sobre un determinat tema (aquest any:
cinema social), que es planteja al matí, i es donen 24h per a la seva realització. Aquest any, per poder
participar amb el grup del Taller de Cinema, es va fer una sessió de preparació del curt, amb el grup.
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Hi van participar 6 joves. El cartell es va dissenyar amb dos murals que van fer els estudiants dels dos
instituts del barri: Joan Salvat Papasseit i Sant Joan Baptista.

Tastets d’activitats de lleure saludable: A partir de les propostes i inquietuds dels i les joves del
projecte, vam organitzar un parell de tastets sobre temes del seu interès: Tastet d’Arts Marcials i boxa: 2
sessions, al març 2019. Tastet de balls llatins: 2 sessions, al maig 2019.

Destaquem la incorporació de dos joves del projecte (una noia i un noi), amb formació específica, com a
monitors de dues de les activitats d’EntreNosaltres#J: Vòlei i Dancehall. Així doncs, tanquem el cercle: a
partir d’un procés de treball amb els i les joves orientat a la prevenció, l’empoderament i la motivació,
amb les activitats de lleure saludable, arribem (en aquests dos casos) un pas més enllà, tot oferint una
opció de feina remunerada en les activitats que els agraden, i per a les quals s’han acabat formant més
enllà de participar a EntreNosaltres. Malgrat parlem d’una feina de poques hores, i sense garantia de
continuïtat (ja que les activitats del projecte es defineixen “sobre la marxa” en funció dels interessos
dels joves. En qualsevol cas, ho valorem molt positivament com a experiència significativa per a aquests
joves, dins del seu procés personal de trobar un lloc professional satisfactori.

Intervencions puntuals:
Inauguració del curs 2018-19, a l’octubre. Organitzadors: PDC, Espai de Mar, Casal de Joves, AE Ciutat
Vella, APC. Col•laboren: CAP, CAS, CGGB, Famílies Anònimes. Acte públic a la platja per visibilitzar el
projecte al barri i convidar a participar a nous joves. Orientat a què tothom es quedi amb el nom
d’EntreNosaltres, i el pugui vincular amb la prevenció i el lleure saludable. Vam fer un relleu en sorra
amb el nom i el logo del projecte, amb la participació d’uns 50 joves. Hi havia un stand informatiu del
projecte i un speaker, i també vam oferir un berenar.

EntreNosaltres al Marítim! Jornada esportiva al Poliesportiu Marítim-Claror, amb els estudiants dels
instituts del barri. L’activitat, que es porta a terme durant un matí, en horari lectiu, té una doble vessant:
la promoció de l’activitat física entre els joves i l’aprenentatge d’aspectes vinculats amb l’entrenament i
la salut: alimentació, hidratació, etc. Durant el 2019, es va realitzar amb els estudiants de l’institut Sant
Joan Baptista: 10/12/19, de 10:30 a 13:00h. Amb 1r, 2n i 3r d’ESO (52 alumnes).

Sessions amb testimonis: Sessió de xerrada-debat amb testimonis de membres de les associacions
d’ex addictes i de familiars d’addictes, orientada als estudiants dels instituts. Institut Salvat Papasseit:
31 de maig de 2019, amb els estudiants de 3r i 4t d’ESO (60 alumnes). Institut Sant Joan Baptista: 24 de
maig de 2019, amb els estudiants de 3r d’ESO. Lloc: Espai de Mar.

V Marxa EntreNosaltres: Participa al teu ritme! Marxa de 5 km en el marc del projecte
EntreNosaltres per a la prevenció d’addiccions al barri a traves de la promoció del lleure saludable.
Prevista per al 25 de maig, finalment es va haver de suspendre a causa de la previsió de plujes.
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Taula Rodona L’alcohol: problema de tothom. En el marc de l'Escola de Salut i EntreNosaltres. 22
de maig de 2019. Ponents: Francina Fonseca (psiquiatra del CAS Barceloneta-Hospital del Mar),
Acompanyament a les addiccions: María Pina (infermera CAP). Testimoniatge: Associacions d’ex
addictes i familiars: Al-Anon, Famílies Anònimes i GAMAR

Al 2019 es crea l’ Espai EntreNosaltres: Assemblea trimestral amb els i les joves del projecte.

Lloc: local dels Estibadors de Barcelona

A l’Espai EntreNosaltres treballem tres dimensions:
•
Espai de protagonisme dels i les joves al projecte, on puguin proposar no tan sols activitats a
fer, sinó que la seva participació ha d’incidir a tota l’organització del projecte.
•
Espai de comunicació bidireccional entre els i les joves i la xarxa, on poder compartir, des de la
xarxa, les iniciatives proposades a la Plenària i recollir les seves aportacions.
•

Espai educatiu on treballar la prevenció d’addiccions.

Es va convocar la primera reunió, el 26 de novembre, amb una participació de 16 joves.
Plantejament de la sessió:
1.

Projecció vídeo EntreNosaltres i breu presentació del projecte i el #J.

2.
Ronda de presentació dels joves: Cadascú va dir nom i una o unes paraula/es sobre el què li
suggereix “EntreNosaltres”.
3.
Dinàmica: Vam penjar dues cartolines: a una vam escriure “Salut” i a l’altra, “Risc”. Vam repartir
post-its a tots els i les joves en els quals hi posaren paraules o conceptes, i cada jove va col•locar els que
li havien tocat a una de les dues columnes (“Salut” o “Risc”).
Paraules per als post-its: Esport; Puenting; Boxa; Surf; Sortir de festa; Discoteca; Fumar catximba;
Fumar porros; Beure mojito; Beure cervesa; Menjar BigMac; Fumar tabac; Masturbar-se; Fer-se una
palla; Follar; Follar “a pelo”; Follar amb condó; Veure porno; Jugar consola; Jugar a la Play; Fer-se
“selfies”; Beure Coca-Cola; Beure Red Bull; Anar al cinema; Ballar tuerk; Beure sucs de fruita; Menjar
amanides; Defensar els nostres drets; Batalles de galls; El mar; Discutir; La foscor; Instagram;
Enamorat/da, passió; Nerviós; Pressió; Soledat.
4.
Vam obrir un debat, partint dels post-its que alguna persona hagués posat a l’altra columna i el
perquè. A partir de tots aquests exemples i percepcions vam anar clarificant què vol dir “salut” i “risc”, i
de quines maneres podem experimentar les nostres necessitats, relacions, desitjos, etc., que ens
podrien posar en una situació de risc, de manera que ens apropi a la salut.
5.
Al final, a manera de conclusió, vam explicar la proposta de l’Espai EntreNosaltres, com a espai
de trobada de joves amb la xarxa EntreNosaltres, on poder compartir inquietuds dels i les joves sobre
tots aquests temes, tot potenciant els comportaments i formes de viure saludables i empoderadors per
al jovent, amb l’acompanyament de la Xarxa, i d’altres professionals si cal, en funció de les inquietuds
que es vagin expressant. Un espai dels joves i per als joves. Evidenciant també que es tracta de l’espai de
participació i decisió dels i les joves que participen al projecte, on poder aportar noves idees, tant pel
que fa al funcionament/organització com a les activitats, etc..
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Activitat 3: 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 any 2019 s’ha portat a terme, una vegada més, el curs de l’Escola de Salut (12ª edició),
estructurada en classes setmanals, del gener al juny.
Enguany han acabat el curs unes 51 persones.
La cloenda de l'Escola es va celebrar el 27 de juny amb la participació de les alumnes de l'Escola i
professionals que col•laboren al projecte.
El dia 28 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.
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 quarantena 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.

Participants:
TAULA DE SALUT DE LA BARCELONETA
Serveis: Agència de Salut Pública de Barcelona, Parc de Salut Mar –Hospital del Mar-), CAP
Barceloneta
Entitats: 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, membre de Famílies Anònimes

TAULA DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DELS JOVES
Serveis: Institut Sant Joan Baptista, Instituts Salvat Papasseït, CAP Barceloneta, Tècnica de
Barri, Tècnica Salut Districte CV, Tècnic Joves Districte CV, ASPB, educadors A Partir del Carrer,
Franja Barceloneta
Equipaments de proximitat: Equipament Infantil Barceloneta, Casal de Joves Barceloneta
Caritas
Entitats: AMPA escola Sant Joan Baptista

ENTRENOSALTRES
Serveis: APC (Programa A Partir del Carrer), CAS Barceloneta, CAP Barceloneta, Agència de
Salut Pública de Barcelona, Projecte Franja Barceloneta, IES Joan Salvat-Papasseit, Col•legi
Sant Joan Baptista
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Entitats: GAMAR, Alanon-Alateen, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Narcòtics Anònims,
Superacció. Altres agents que col•laboren al projecte: Associació Barceloneta Alerta,
Associació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta (ACIB), Associació Esportiva Ciutat
Vella, Organització d’Estibadors Portuaris de Barcelona, Associació Promoció i
Desenvolupament Social
Equipaments de proximitat: Casal de la Gent Gran de la Barceloneta, Centre Cívic Barceloneta,
Club Marítim Claror, Espai de Mar, Club Natació Atlètic-Barceloneta, Club Natació Barcelona,
Casal de Joves i Casal d’Adolescents de Caritas

ESCOLA DE SALUT
Serveis: Grup Motor: CAP Barceloneta. Altres agents que participen a l’Escola de Salut: Hospital
del Mar, Agència de Salut Pública, Centre de Serveis Socials Barceloneta,
Entitats: Grup Motor: Grup de Veïnes, alumnes de l’Escola. Altres agents que participen a
l’Escola de Salut: Barceloneta Cuina
Equipaments de proximitat: Grup Motor: Casal Cívic Barceloneta, Casal Gent Gran
Mediterrània, Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat. Altres agents que participen a l’Escola de
Salut: Club Natació Atlètic Barceloneta, Poliesportiu Marítim, Espai de Mar

51

Objectiu 4: Potenciar actuacions i iniciatives orientades a garantir el dret a
un habitatge digne dels veïns i veïnes del barri.
Activitat 1: BARCELONETA PEL DRET A L'HABITATGE
Objectius:
•
Promoure l’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, qui acompanya i facilita el procés d’organització veïnal. 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 solucions.
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.
Per tal de garantir el respecte per part de tots els membres de la Comissió d'Habitatge als seus principis i
formes de funcionament, al setembre de 2018 es va aprovar l'Ideari ètic i de treball de la Comissió
d'Habitatge, a manera de reglament intern.

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 d'un advocat de l’Oficina de l’Habitatge i una
treballadora del Pla Comunitari: Entre octubre de 2018 i desembre de 2019, l'Assemblea s’ha reunit 15
vegades (una vegada al mes). En total, hi van participar 79 veïns, dels quals 71 es troben en risc de
pèrdua de l’habitatge, i la resta són els veïns de la Comissió o altres que participen per donar el seu
suport.
•
Organització i pressió veïnal per aturar desnonaments, en casos de veïns o famílies sense
alternativa habitacional: En aquest mateix període, hi ha hagut 42 desnonaments al barri, segons la
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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: En aquest
període, des de l’oficina del PDC s’ha atès a 72 veïns en situació de vulnerabilitat en relació a
l’habitatge.
•
Xerrada informativa de la Comissió d’Habitatge sobre els drets dels llogaters amb contractes
indefinits: 13 de desembre, al Casal Cívic Barceloneta.
•
Materials d’orientació elaborats per part de la Comissió: Actualització del full d’orientacions per
a veïns en risc de pèrdua de l’habitatge; full d’orientacions i consells per a llogaters amb contractes
indefinits; Flyer amb les dades de contacte importants relacionats amb l’habitatge.

En total, s'ha ofert orientació i suport a 106 veïns i veïnes en situació de risc per l'habitatge. Molts d'ells
han estat acompanyats físicament (al judici, a l'ha Oficina de l'Habitatge, a Serveis Socials, etc.) per part
de la treballadora comunitària o els veïns membres de la Comissió.

Diagnosi:
•
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.
•
Actualització de la fitxa de recollida d’informació dels casos, amb Oasi Urbà i Diàleg de Dona, en
el marc de la Comissió de detecció de problemàtiques, dins del Consell Sectorial de l’Habitatge del
Districte de Ciutat Vella, amb l’objectiu de fer-la servir des dels serveis i entitats del Districte, com a eina
per construir una diagnosi comú.
•
La Comissió d’Habitatge ha recollit i traspassat a les Administracions i serveis corresponents
casos concrets d'edificis ruïnosos i/o buits, compra-venda d'edificis sencers i, sobre tot, obres integrals
sense llicència.
•
Pisos de PO, que encara estan subjectes a protecció, i s’estan llogant a preus de mercat; de
vegades inclús a turistes: A partir d’un cas detectat a la Barceloneta, i gràcies a les comunicacions amb
l’Ajuntament, es van enfortir les inspeccions, a nivell de tota Barcelona, per sancionar els mals usos dels
pisos PO.
•
Investigar i fer seguiment dels canvis en l’estructura de la propietat de les finques del barri: S'ha
fet un esforç en aquest sentit per part de la Comissió, malgrat es tracta d'un aspecte difícil de
contrastar.

Vincle amb altres entitats o col•lectius de Barcelona:
•

Suport a la Campanya contra els desnonaments oberts.
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•

Participació a la Comissió d’ Habitatge de la FAVB.

•

Difusió dels documents útils elaborats per la PAH entre els i les veïnes de l’Assemblea.

•
Difusió del Sindicat de Llogateres: canalització cap al sindicat específicament dels casos de no
renovacions de contracte de lloguer, o ofertes de renovacions amb increments abusius.
•
Reunió amb el Sindicat d’Habitatge del Raval (gener 2019), sobre les necessitats d’habitatge
adaptat al Districte.
•
Maig 2019: Acord de col•laboració amb Oasi Urbà, en el marc de la Cínica Jurídica de la
Universitat Pompeu Fabra, en virtut del qual els advocats de l’entitat s’ofereixen a donar suport a casos
de l’Assemblea.
16 i 17 de novembre de 2019: Participació de la Comissió al I Congrés d’Habitatge de Catalunya.

Promoció d’espais de comunicació, coordinació i col•laboració amb serveis i Administracions
públiques:
•
Taula de Bon Veïnatge (reunions específiques sobre el tema de l’ Habitatge): Es tracta de l’espai
formal de treball dels veïns i entitats que conformen la Comissió d’Habitatge amb Serveis Socials, CAP,
Caritas, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i entitats religioses. Durant el 2019, es va reunir tres
vegades. A una de les reunions van assistir el director de l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella i la
SIPHO referent de la Barceloneta, per explicar als agents del barri la seva tasca.
•
Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella: Comunicació i coordinació amb diferents professionals
(particularment amb la SIPHO) vinculada a l’acompanyament dels veïns en situació de risc de pèrdua de
l’habitatge. Suport molt important, tant a la Comissió com a l’Assemblea, per part de l’advocat que
porta els casos de mòbbing a l’OH.
•
Centre de Serveis Socials de la Barceloneta: Reunions de coordinació amb la Comissió
d’Habitatge.
•
La Comissió d’Habitatge participa al Grup de Treball d’Expulsió de Veïns en Propietat Vertical,
promogut pel Consell de l'Habitatge Social de Barcelona. També és membre del Consell Sectorial
d’Habitatge del Districte de Ciutat Vella (dins del marc del mateix Consell), així com de la Comissió de
Detecció de problemàtiques vinculades amb l’habitatge.
•
19, 20 i 21 de març de 2019; Participació al Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona,
organitzat per l’Ajuntament.
•
Setembre de 2019. Reunió de la Comissió d’Habitatge de la Barceloneta amb els Regidors i
altres representants del Districte de Ciutat Vella i de l’àrea d’ Habitatge, per tal de traspassar, des de la
Comissió, una sèrie de demandes i propostes derivades de problemàtiques detectades al barri.
•
Novembre de 2019. Reunió de la Comissió d’Habitatge de la Barceloneta amb la Gerent i altres
referents del Districte CV, per tal de fer un retorn del temes plantejats per la Comissió a la reunió
anterior.

54

Participants:
Serveis: Col•laboracióde: Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella, CAP Barceloneta, Centre de Serveis
Socials de la Barceloneta.

Entitats: Moviment Veïnal Barceloneta Diu Prou, Associació Barceloneta Alerta, AVV l’Òstia.
Col·laboració de: Oasi Urbà

Equipaments de proximitat: Col·laboració de: Casal de Gent Gran Mediterrània, Casal Cívic
Barceloneta.
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Objectiu 5: Articular iniciatives comunitàries orientades a donar resposta
als problemes socials del barri, tot potenciant els valors de bon veïnatge,
solidaritat i suport mutu.
Activitat 1:BON VEÏNATGE AMB LA GENT GRAN
Objectius: Articular una xarxa de veïns per donar suport a la gent gran del barri.
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 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. 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: 5 persones grans que viuen i es troben soles han estat acompanyades
cada setmana per passejar i xerrar.
2.
grans.

Gestions i tràmits: S’ha ofert suport mensual o quinzenal en gestions sanitàries de 6 persones

3.
Acompanyaments puntuals a visites mèdiques: 13 acompanyaments a persones grans amb
dificultats de mobilitat han estat acompanyades al metge.
4.
Gestions vinculades al Banc de Material Ortopèdic: Dos voluntaris s'encarreguen de rebre el
material ortopèdic per al Banc i el seu lliurament a les persones que el necessiten. Durant el 2019 no ha
estat actiu el servei de préstec, a causa del mal estat del material, provocat per la humitat de l'espai. Així
doncs, ens hem centrat a definir el marc de funcionament, per poder oferir totes les garanties. Ens hem
coordinat amb el Banc del Moviment de Barcelona, per valorar la possibilitat d'incorporar-nos al
projecte, i per formar-nos en quant al manteniment del material i reconeixement de peces que s'hagin
de descartar, per seguretat. També hem contactat amb la cooperativa Diomcoop, per poder donar
sortida i reaprofitar els materials que no podrem aprofitar al barri. Aquesta cooperativa s'encarrega de
reparar les peces i les envia a Àfrica.

Formació: Al març, es va tornar a fer la xerrada informativa sobre recursos socials per a gent gran,
orientada als voluntaris del projecte. A càrrec d'una treballadora social del CSS Barceloneta, i de la TS del
CAP.

En total, durant l'any han participat 10 voluntaris, els quals realitzen totes les tasques citades coordinats
per una treballadora del Pla Comunitari.
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Activitat 2: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.

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.
• 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:

• 19 de setembre: IV Fira solidària, en el marc de la Festa Major del barri. Organitzada per l'Associació
Barceloneta Alerta amb la Comissió de Festes i el Gremi d'Industrials Firaires de Barcelona. 1.605 kg.
d'aliments recollits a canvi dels 800 tiquets de les atraccions de la Festa Major que es van entregar.

Aportacions de la xarxa de col·laboradors:
• Aportació mensual de 45 ampolles d'oli i 10 kg. de sucre per part del Bar Jai-ca, i 45 ampolles d'oli per
part del Mercat de la Barceloneta.
• L'Associació de Swing va organitzar 6 sessions de ball amb recaptació d'aliments: un total de 300 kg
aprox.
• En el marc també de la Festa Major del barri, l'Associació de Swing va organitzar un ball amb recollida
de productes per al projecte (60 kg).

El nombre d'usuaris que han rebut aliments durant el 2019 (de gener a desembre) és: 78 famílies; 119
persones en total. Els lots s'entreguen mensualment a l'Església Evangèlica Baptista, i el repartiment
està organitzat pels voluntaris de l'Associació Barceloneta Alerta, amb la col·laboració de membres de
l'Església (15 voluntàries).

Activitat 3: BANC DEL TEMPS
Objectiu: Promoure una xarxa de solidaritat i de suport mutu a La Barceloneta.
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.
Durant 2019 s'ha produït la baixa de les tres persones que formaven l'equip de secretaria. Això ha
afectat molt a l'organització interna i les activitats s'han reduït dràsticament. Solament continua en
funcionament el grup de conversa en anglès (cada dimarts a les 19.30 hores) en el qual han participat
unes 10 persones.
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També s'han continuat els intercanvis personals entre persones que ja s'havien conegut, mantenint-se
d'aquesta manera l'objectiu de suport mutu entre les persones participants en el projecte.
Durant 2020 es té la intenció de reactivar el projecte i una treballadora comunitària realitza contactes
amb membres per a veure si es poden fer càrrec de la secretaria. Recentment s'han mantingut
contactes amb l'Associació Salut i Família per si poden enviar a una persona que es faci càrrec de
dinamitzar el projecte, tal com es va fer en 2012 amb excel·lents resultats.
-Intercanvis personals que acumulen 80 hores.
Es col•labora amb altres entitats com l'Associació Salut i Família i L'Associació per al desenvolupament
dels Bancs del Temps (ADBDT).
En total han participat 27 persones (19 dones i 8 homes, inclosos els dos homes i una dona de l'equip de
secretaria)

Participants:
BON VEÏNATGE AMB LA GENT GRAN
Serveis: Projecte d’Acompanyament i prevenció de la solitud Ciutat Vella, CAP Barceloneta, CSS
Barceloneta, CGGB

Entitats: Associació Barceloneta Alerta

BON VEÍ, BON PROFIT
Entitats: Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Ass. Barceloneta Alerta, Església Evangèlica Baptista
Barceloneta, Parròquia Sant Miquel del Port, treballadora comunitària.

BANC DEL TEMPS
Serveis i entitats del barri que col•laboren: Centre Cívic de la Barceloneta i Casal de Gent Gran
Mediterrània, Associació Salut i Família, Asociación para el desarrollo de los bancos de tiempo (ADBDT)
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OBJECTIU 6: Potenciar la coordinació i el treball conjunt entre veïns,
veïnes, entitats, serveis públics i administracions
Activitat 1: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: Comissió d'Habitatge,
Xarxa EntreNosaltres, GM de l'Escola de Salut, GM de Bon Veí, Bon Profit, Grup de col•laboradors del
Bon Veïnatge amb la Gent Gran, Grup Motor de Proa a la Mar. 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 vinculada a la primera). Aquesta última ha estat l’espai de detecció d’un preocupant
increment dels embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual en els adolescents, la qual cosa
ha motivat la creació, en el marc de la Taula de Salut, d’una Comissió o Taula de Salut Sexual i
Reproductiva, que reuneix els serveis i equipaments que treballen al barri als àmbits de Salut i Joventut.
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 està formalment dins del Pla Comunitari, malgrat hi participa una
tècnica del Pla), i la Taula de Gènere, espais que s'han explicat també en un altre apartat d'aquesta
Memòria.

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.

La funció de les treballadores comunitàries en aquests espais és facilitar la coordinació entre els
diferents agents a través de garantir una efectiva comunicació interna (redacció d’actes, compartir totes
les informacions que afecten al projecte a les reunions o via mail, etc.), i també encarregar-se de la
comunicació externa (notes per al Diari del barri, cartells de difusió d’activitats, publicació d’actes i
documents a la web, etc.), per tal d’assegurar que tota la informació dels projectes sigui pública. La
transparència i l’horitzontalitat pel que fa a la presa de decisions són valors essencials per a un
funcionament democràtic, per tant la funció bàsica de les treballadores comunitàries, pel que fa als
processos d’organització comunitària, ha de ser garantir que es compleixin. Un altre element
fonamental del rol de les treballadores comunitàries és tenir molt present les motivacions i maneres de
funcionar pròpies de cada agent, i facilitar que cadascú (cada entitat, cada servei, cada veí) se senti
còmode participant als projectes, tot intentant compatibilitzar i apropar diferents visions i maneres de
fer.
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Participants:
Serveis Agència de Salut Pública de Barcelona, APC (Programa A Partir del Carrer),
CAP Barceloneta, CAS Barceloneta,CEIP Alexandre Galí, CEIP Mediterrània, Centre de Serveis Socials
Barceloneta, Col•legi Sant Joan Baptista, EBM La Mar,
Facultat de Nàutica de Barcelona, Hospital del Mar, IES Joan Salvat-Papasseit, INS Narcís Monturiol,
Institut de Ciències del Mar, Institut de la Nàutica de Barcelona, La Salle Barceloneta, PIAD Ciutat Vella,
Projecte d’Acompanyament i prevenció de la solitud Ciutat Vella, Projecte Franja Barceloneta,

Entitats: ACIB, Alateen, AMPA Alexandre Galí, AMPA La Mar, AMPA Mediterrània,AMPA Sant Joan
Baptista, Ass. Barceloneta Alerta, Associació Esportiva Ciutat Vella,AVV Barceloneta,AVV l’Òstia, Banc
del Temps, Barceloneta Cuina,Caritas,
Col•lectiu d’Artistes i Artesans Planeta Barceloneta, Confraria de Pescadors, 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

Equipaments de proximitat: Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, Casal de GentGran Barceloneta,
Casal de Gent Gran Mediterrania, Casal de Joves Caritas, Centre Cívic Barceloneta, Centre de la Platja,
Club Marítim Claror, Club Natació Atlètic Barceloneta, Club Natació Barcelona, Escola d’Adults, Espai de
Mar, Equipament Infantil de la Barceloneta, Habitatges amb Serveis per Gent Gran de la Barceloneta,La
Fàbrica del Sol,Museu d’Història, Residencia Bertran i Oriola
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Objectiu 7: Ampliar la xarxa comunitària mobilitzant la participació de
nous veïns i veïnes i altres agents
Activitat 1:La guingueta Proa a la Mar
L'obertura de la guingueta Proa a la Mar el passat 6 d'octubre del 2018 va permetre eixamplar els espais
comunitaris del barri de la Barceloneta, incorporant nous agents al teixit social del barri. La plaça Charles
Darwin, tot i les seves potencialitats, era fins ara una mena de no-lloc. Amb l'obertura de la guingueta
s'ha dinamitzat un espai públic que tot i pertànyer al barri, s'autoreconeixia poc com a tal. Les
dinamitzacions entorn la guingueta han permés sumar col•laboracions estretes amb agents del territori
que fins el moment no s'havien donat. En el cas de la guingueta mereix una menció especial tots aquells
equipaments i organitzacions vinculades al mar que comparteixen amb la guigueta una altra mirada del
front marítim, i que tenen la voluntat de donar al nostre litoral uns altres usos més enllà de la
restauració sense cap valor afegit o l'oci nocturn.
En aquest sentit enguany la guingueta ha col•laborat fortament amb equipaments de l'entorn com El
Centre de la Platja, l'Institut de Ciències del Mar o organitzacions com Anèl•lides i col•lectius del barri
com Planeta Barceloneta o ElenaEduca.
Alhora un gruix important de persones han participat en les nombroses activitats que s'han portat a
terme a la guingueta (veure dades Activitat 8 Impuls de la Guingueta Proa a la Mar), on han participat
més de 1.500 persones del territori i de la ciutat.
* Dinamitzacions comunitàries a la guingueta:18
Agents implicats: 18.
Persones beneficiàries: 1.563

Activitat 2:La llibreria La Garba:
La llibreria La Garba es recupera com a espai comercial (l'únic cultural existent en el barri) però també
com a espai de trobada veïnal que té diferents objectius: la promoció de la creació literària veïnal amb la
presentació, promoció i venda de llibres escrits per autors del barri, la promoció de la lectura a la
infància, la creació d'espais de reflexió i debat a través de presentacions de llibres de temes socials com
la violència de gènere, l'equitat de gènere, les llibertats sexuals, l'actualitat política, la interculturalitat,
entre altres, a través de diferents activitats i accions:2 presentacions autors locals, 2 actes relacionats
amb el 25N (equitat de gènere), 2 presentacions llibres de contingut social i de debat polític, 1 setmana
LGTBI amb dos actes, una presentació de llibre i un debat sobre el tema i 3 contacontes infantils, el
tercer en el marc de les festes del barri amb l'organització d'un taller amb interacció infantil (a càrrec de
l'educadora Elena Vélez) i una presentació de llibre sobre interculturalitat i la problemàtica dels menors
estrangers no acompanyats.
Persones participants 187 (55 homes i 132 dones)

Participants:
Entitats: Anèl•lides, serveis ambientals marins, ElenaEduca, Planeta Barceloneta
Equipaments de proximitat: El Centre de la Platja, Institut de Ciències del Mar, Parc de Rercerca
Biomèdica de Barcelona, Hospital del Mar, Club Marítm Claror
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Objectiu 8: Promoure i participar en espais de formació i debat.
Activitat 1: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 el període:

- Presentació Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol (nov. 2018)
- Participación a la Jornada COM Salut, amb veïnes de l’Escola de Salut i professionals del CAP i de l’ASPB
(27 de març 2019).
- Jornada AC rols i funcions dels agents dels PDC (28 de març 2019).
- Participació al Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (19, 20 i 21 de març 2019).
- Participació al Congrès d'Habitatge de Catalunya (16 i 17 de novembre 2019)
- Formació Antirrumors (nov./des. 2019)

Participants:
Serveis: CAP, Agència de Salut Pública, Direcció de Serveis d'Acció Comunitària, Programa BCN
Antirumors
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OBJECTIU 9: Promoure la transversalitat de la perspectiva intercultural i la
perspectiva de gènere als diversos projectes i espais de participació del Pla
Comunitari
Activitat 1:TAULA DE GÈNERE
Promoure actuacions unitàries de cara al 8 de març i el 25 de novembre per a la prevenció de les
violències masclistes i per la igualtat de gènere.
Introduir, als programes o a la planificació anual dels projectes, accions concretes orientades a posar
sobre la taula els estereotips de gènere, de manera de poder treballar aquest objectiu de manera
transversal i vinculada als objectius específics de diferents projectes.

Activitat 2:Promoure la transversalitat de la perspectiva intercultural i la
perspectiva de gènere als diversos projectes i espais de participació del Pla
Comunitari
Pel que fa a la perspectiva intercultural, des de l’equip del Pla Comunitari i l’entitat gestora fa anys que
ens plantegem la necessiat de trencar estereotips i prejudicis sobre altres cultures, i d’enfortir la
participació a la xarxa comunitària de veïns i veïnes d’altres orígens. Fins al 2019, els intents que havíem
impulsat en aquest sentit no van cuallar. Però al 2019, amb la complicitat i treballant colze a colze amb
la Tècnica de Barri, i comptant amb la col•laboració del Programa Barcelona Interculturalitat, i també
coincidint amb la mateixa inquietud manifestada a altres barris amb projectes comunitaris i recollida per
la DS d’Acció Comunitària, hem començat a donar-li forma a un projecte en aquesta línia, el qual hem
denominat Barceloneta Diversa:

Projecte Barceloneta Diversa

Justificació:
La Barceloneta és un barri culturalment molt divers i ric. Més del 30% de la seva població actualment
provenen d’altres països (hi ha 115 nacionalitats). Malgrat això, no és freqüent que els i les veïnes
d’altres orígens participin a les associacions i espais del territori. Per altra banda, el procés de
gentrificació que pateix el barri, causat sobre tot per la turistificació, ha fet que, en ocasions, s’hagi
identificat a l’ “estranger” (de manera genèrica) amb els problemes de convivència i l’expulsió dels
veïns.

La necessitat i l’interès social del projecte Barceloneta Diversa neix de la detecció de percepcions
negatives que molts veïns tenen de la població immigrant, i que es posen de manifest als estereotips,
prejudicis i rumors que circulen, tant al carrer com a les xarxes socials. Resulta preocupant la proliferació
al barri, els darrers temps, d’un discurs racista que vincula la delinqüència amb la immigració. Sobre tot
a les xarxes socials, s’ha tornat molt freqüent llegir comentaris agressius de rebuig vers diferents
comunitats, especialment el col•lectiu dels anomenats “MENAs” (menors estrangers no acompanyats),
culpabilitzant-los dels robatoris i la manca de seguretat percebuda.
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Davant aquesta realitat, algunes persones vinculades al pla comunitari del barri ens plantegem
començar a treballar, de manera transversal i implicant a tots els agents del barri possibles, la cohesió
social tot sumant als veïns i les veïnes de diferents orígens. Aquesta cohesió passa necessàriament per
tractar d’arrel les percepcions errònies sobre “l’altre”, entenent l’altre com el desconegut/da. Aquest
desconeixement, junt amb les informacions errònies i carregades de prejudicis que a vegades trobem
inclús als mitjans de comunicació, està provocant que molts veïns arribin a viure la immigració en
conjunt com una amenaça.

La creació d’espais on els ciutadans/es tinguin l’oportunitat d’interactuar i obtenir informació ajustada a
la realitat fa possible el desmuntar els rumors que porten a la por i a la creació de imatges errònies.
Només des de l’acció coordinada i transversal amb els agents del barri (tant les associacions com els
serveis públics) podrem aturar la discriminació i el racisme que al barri ja són, dissortadament, una
realitat.

Objectius Generals:
•

Promoure la convivència multicultural, trencant estereotips i rumors que la poden dificultar.

•
Conscienciació veïnal vers el valor de la diversitat, com a element d’enriquiment mutu, en
general, i en l'aspecte cultural en particular.

•

Garantir els drets socials.

•

Recollir, de manera transversal a totes les intervencions del projecte, la perspectiva de gènere.

Objectius Específics:
•
Aproximació a un diagnòstic compartit de problemes de convivència o conflictes. Detectar
estereotips que funcionen al barri, de quines maneres es difonen i com afecten a la vida i la convivència,
tot fent partícips a diferents agents del barri en aquesta reflexió compartida.
•

Promoció espais de convivència, trobada, i coneixement mutu.

•
Detecció de situacions de vulneració de drets o situacions de discriminació vinculades a la
circumstància de la immigració, i canalització de les mateixes (denúncia, serveis específics d'atenció i/o
acompanyament).
•

Promoure la participació de persones de diferents orígens als projectes i espais comunitaris.

•
Promoció d’una cooperativa de treball domèstic de cures, que permeti accedir a unes
condicions dignes de feina i, a la vegada, regularitzar la situació legal de dones d’altres orígens amb
experiència com cuidadores.
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Durant el 2019, hem fet les següents accions/activitats:
•
Juny-setembre 2019: Contactes amb un grup d’estudiants del Postgrau Arts escèniques i acció
social, per concretar i coordinar la implementació a la Barceloneta del Projecte d’Aprenentatge Servei
que ofereix el grup, com a treball de fi de postgrau. El projecte està orientat a treballar estereotips
culturals i conscienciar el jovent en l’antirracisme, a través de l’art. Es va organitzar per portar-lo a
terme de gener a març de 2020, en sessions setmanals de dues hores, amb els estudiants de 3r d’ESO de
l’institut Joan Salvat Papasseit.
•
19 de setembre de 2019: Presentació del Servei de Mediació Intercultural del Districte de Ciutat
Vella a la Taula de Bon Veïnatge del Pla Comunitari de la Barceloneta. Primer pas per obrir un debat
sobre la convivència intercultural al barri, implicant als membres que constitueixen la Taula, amb la
proposta que sigui precisament aquest espai qui lideri el procés. La Taula de Bon Veïnatge, on
actualment es treballa comunitàriament els temes de Salut, Habitatge i Gent Gran, està constituïda per:
Associació Barceloneta Alerta, Associació de Veïns l’Òstia, Associació de Veïns Barceloneta, Obra Social
Santa Lluïsa de Marillac, 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 del Pla Comunitari.
•
3 d'octubre de 2019: Sessió sobre Convivència i Seguretat, amb els Plans i Processos
Comunitaris, organitzat per la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària.
•
Contactes específics amb diferents agents del barri, per explicar la iniciativa, amb l’objectiu de
començar a teixir xarxa entorn a la promoció de la interculturalitat: Escola d’Adults, Biblioteca, entitats.
•
Reunió de l’equip comunitari, la Tècnica de Barri i veïns interessats a impulsar el projecte, amb
referents del Programa Barcelona Interculturalitat (octubre de 2019). En aquesta reunió vam acordar
que els membres d’aquest incipient “grup motor” faríem la Formació Antirrumors, i més endavant, quan
aconseguim implicar a més agents, plantejaríem una formació específica a mida per a la Barceloneta.
•

Nov./des. 2019: Formació Antirrumors.

•
Presentació pública del projecte a través de la “Setmana Intercultural, Debatim entre Totes”: 12
de novembre ISLAMOFÒBIA, TRENCA LA CONVIVÈNCIA? Xerrada-debat a càrrec de SOS Racisme.
Organitzat amb el Casal Cívic Barceloneta. / 14 de novembre PRESENTACIÓ DEL LLIBRE A LA
BARCELONETA “BARÇA OU BARZAKH” Vivències en un centre d’acollida per a Menors Estrangers No
Acompanyats (MENA) de JOAN ALDAVERT, a la Lliberia LA GARBA. Organitza: Associació Barceloneta
Alerta.
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AVALUACIÓ I SEGUIMENT
Metodologia per a l’avaluació:
.

Com que fins ara no existeix un espai marc del Pla Comunitari on poder compartir la totalitat dels
projectes i processos de treball comú al barri, tampoc no hi ha un espai general des d'on avaluar el
conjunt de les actuacions. L'avaluació i el seguiment de les diverses iniciatives es fa, de manera
compartida, en el marc del mateix grup de treball de cada projecte, així com als espais comunitaris. Per
tant són, necessàriament, avaluacions parcials.

PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Productes executats:

Cartells Barceloneta Proa a la Mar.
-Tast d'Oficis de la Barceloneta
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1115639675417444352/photo/1
-Inauguració guingueta Proa a la Mar.
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1045652575322853376/photo/1
-Taller familiar, experimentem amb sorra i l'aigua del mar!
https://twitter.com/anellides/status/1060595170515783680/photo/1
-Taller familiar de meduses.
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1066255287269638144/photo/1
-Taula rodona la ciència i el mar.
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1062288997777588224/photo/1
-Taula rodona Parlem del mar.
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1068092519265648640/photo/1
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1067744674096533504/photo/1
-Diada de Sant Jordi.
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1120585402526707712/photo/1
-Dia mundial sense bosses de plàstic
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1145686312407707648/photo/1
-Festa Major a la guingueta.
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1176392248973565952/photo/1
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-1r aniversari guingueta Proa a la Mar.
-La
guingueta
Proa
a
la
Mar
s'uneix
a
la
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1177848263157923840/photo/1

lluita

pel

clima!

-100 anys de Fraternitat a la Barceloneta
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1054354791084818432/photo/1
-Festa de l'Arbre 2018
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1073201100189245441/photo/1
-Projecte Connecta Barceloneta
https://twitter.com/pdcbarceloneta/status/1113490542371979270/photo/1

PIOL
-Fulletons PIOL.
-Fulletó Prepara't pel món laboral.

Taula de Gènere
Cartell 25 de Novembre 2018 (Taula per l'Equitat de Gènere a la Barceloneta)
Cartell 8 de Març 2019 (Taula per l'Equitat de Gènere a la Barceloneta)
Cartell 25 de Novembre 2019 (Taula per l'Equitat de Gènere a la Barceloneta)

Banc del temps de la Barceloneta
Cartells diferents activitats: conversa d'anglès, caminades, grup de teatre.

Bon veí bon profit
Cartell de la Festa dels 600s i de la festa solidària 2018 i 2019 per captació d'aliments

Bon Veïnatge amb la gent gran
Cartells per la captació de nous voluntaris per al projecte

Llibreria La Garba
Cartells dels diferents actes organitzats
Cartells/anuncis publicats al Diari de la Barceloneta amb les agendes dels mesos de més activitats

Infografies
-Organigrama Pla Comunitari Barceloneta.
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Premsa
Articles al Diari de la Barceloneta (veure ISSU Diari de la Barceloneta).

Pàgina web i XXSS
-Redisseny de la web Pla Comunitari Barceloneta.
-Creació perfil Twitter i Instagram
-Pàgines Facebook (PDC, Proa a la Mar, PIOL).

Canal Youtube Pla Comunitari Barceloneta.

Públic objectiu on s’ha fet arribar
Joves, famílies, dones, gent gran, persones aturades, entitats del barri, iniciatives de l'economia social i
solidària del territori i de la ciutat, veïns i veïnes de la Barceloneta en general.

Impacte del pla de comunicació en relació a l’augment de participación

Reforçar l'àmbit de la comunicació era per nosaltres cabdal per arribar a més veïnes i veïns del barri.
Satisfetes i tot i haver fer un gran pas en aquest sentit (millora de la web, seguiment de les XXSS,
cartelleria...), la falta de continuïtat d'una persona responsable de la comunicació del PDC fa complexe
tot l'àmbit de la difusió i comunicació de les accions que es duen a terme al pla comunitari, tant a nivell
de barri com a nivell de ciutat i de l'àmbit de l'ESS.
Seguirem treballant en aquesta línia, en la mesura que sigui possible, per visualitar les accions portades
a terme i per fomentar i impulsar una major participació del veïnat.

SOLIDESA I FINANÇAMENT

RECURSOS UTILITZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE
Humans:
Contractats per Associació Barceloneta Alerta:
-3 treballadores comunitàries contractades durant tot el projecte: gener 2018-desembre 2019. 3 dones
(dues a 37,5 hores setmanals, l'altra a 33 hores)
-1 treballador comunitari contractat desde març de 2018 fins a l'actualitat (1 home, contractat al principi
a 20 hores setmanals i a partir de novembre de 2018 a 30 hores setmanals).
-1 treballadora comunitària contractada fins març de 2018 (1 dona, contractada a 37,5 hores setmanals.
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Causa baixa voluntària)
-1 treballadora comunitària contractada des de juliol de 2019 fins a novembre de 2019 per cubrir la
baixa maternal d'una de les treballadores (1 dona, contractada a 37,5 hores setmanals. Quan finalitza el
període de baixa per maternitat és contractada durant un mes a 20 hores setmanals per a cobrir el
període de lactància compactada.)
-1 treballadora administrativa contractada desde mitjans del mes de novembre fins a desembre de
2019. (1 dona, contractada a 20 hores setmanals).
-2 treballadores contractades per al projecte Persianes Netes durant el període novembre 2018 fins a
l'abril de 2019 (1 home, 1 dona. L'home és substituït per un altre quan decideix renunciar al seu lloc de
treball. Contractades a 15 hores setmanals.
-2 treballadors contractats per al projecte Persianes Netes durant el període setembre-novembre de
2019. 2 homes. Tots dos renuncien al seu lloc de treball el novembre de 2019, un mes i mig abans que
s'acabi el projecte. Es decideix donar per finalitzada l'edició del projecte persianes 2019 en aquest
moment.

Contractacts per Barcelona Activa:
1 Plans d'Ocupació a 37,5h, de març a octubre
1 Pla d'Ocupació a 37,5h, de març a juny

Materials:
5 PC sobretaula, connectats per xarxa local, 1 PC portàtil, 1 Impressora, Material oficina fungible
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