Al Poble-sec
tenim un Pla!

Jornada Comunitària
Presentació
El passat 17 de desembre es va celebrar la jornada
comunitària "Al Poble-sec tenim un Pla", on ens vam
trobar l'equip del Pla, persones que participen als
diferents projectes, comissions i taules del Pla, i
veïnat no vinculat a cap espai de participació del Pla
però que s'han volgut apropar.
Els objectius de la trobada eren enfortir les relacions
i el coneixement mutu entre les persones que
participen en els diferents espais del Pla, així com
visibilitzar les accions comunitàries realitzades
durant el perióde 2020-21.
La jornada va constar de diferents parts:
benvinguda, avaluació dels espais del Pla, espai per
compartir campanyes d'entitats del barri i vermut
comunitàri.

BENVINGUDA
Dinàmica amb imatges
Vam obrir la jornada amb una dinàmica
en la qual proposàvem a les persones
participants escollir una imatge que per
elles inspirava quelcom en relació amb
allò que és comunitari.

Dinàmica de presentació
La dinàmica de presentació va consistir en realitzar
una sèrie de "cites" en les quals durant uns minuts
poder conèixer a una altra persona, explicant en
quins espais participa i compartir la imatge que ha
escollit en la primera dinàmica i el perquè.
Amb aquesta dinàmica es va generar un clima més
proper en el qual tothom va poder tenir diferents
cites i parlar amb persones amb les quals fins ara
no ho havien fet, alhora que conèixer els diferents
espais on participen. A més, es va generar una
iniciativa espontànea d'intercanvi de contactes
entre entitats per establir possibles relacions i
accions conjuntes.

DINÀMIQUES D'AVALUACIÓ:
RESULTATS

DAFO DEL PLA

FORTALESES

Alta Participació
Capacitat de formar xarxa
Capacitat organitzativa/ gestió de les
tècniques, bones competències
professionals
Quantitat de projectes
Derivació persones entre
serveis/entitats/recursos
Actitud creativa i dinàmica en la
construcció dels projectes

COM
REFORZAR-LES

Implicar al veïnat en la participació
Generar nous espais de trobada (segons
necessitats)
Enxarxar les comissions i Taules
Arribar a col·lectius informals/exclosos
sistemàticament
Donar continuïtat als projectes i espais
que funcionen

COM
TRANSFORMAR-LES

DEBILITATS
El ritme de les escoles és diferent que
el de les entitats.
Dificultat de la gent nova al barri per
situar-se i conèixer el Pla
Difusió del Pla a la població en general
Manca de participació veïnal en alguns
espais. Per exemple a la comissió de
Salut que és molt tècnica

Planificar les activitats/projectes un curs
abans per adaptar-se al ritme escolar
Crear un material d’acollida per a
persones que no coneguin el Pla i incloure
altres espais de participació comunitària
no necessàriament del Pla
Recolzar-se entre actors i xarxes per
multiplicar la participació d’entitats i
escoles en projectes que es complementin
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REPTES COMUNITARIS PEL
2 02 2
Augmentar la participació veïnal -especialment del
jovent- alS projectes i espais de participació del Pla i
a les Entitats; I enfortir la capacitat i recursos del
veïnat perquè facin les seves propostes de millora
del barri.
Una Festa Major Jove 100% autoorganitzada per
joves, un equipament Juvenil pel barri i una
programació d'activitats gratuïtes per a joves.
Promoure projectes d'inserció sociolaboral
enfocats a oferir feina a joves nouvinguts/es al barri.
Impulsar projectes intergeneracionals.
Accions de comunicació que millorin el coneixement
sobre l'organització i accions del Pla.
Més incidència en les accions per l'equitat:
de gènere, d'origen cultural, de preferència sexual i
de classe social.
Tallers de jocs a les places per famílies i infants.
Dinamització de les zones de pacificació d'escoles i
d'un banc del temps per famílies.

TANCAMENT JORNADA
Finalment, vam posar en comú i reflexionar sobre els
aspectes sorgits en les dinàmiques de treball, fent
avaluació del 2021 i fent propostes per millorar de
cara al 2022. Per tancar la jornada vam compartir les
imatges escollides a l'inici i la relació que tenien amb
el que cadascú entén per comunitari.
En aquesta jornada a portes del Nadal, moltes
persones no van poder participar per qüestions
relacionades amb la salut. Esperem que de cara a la
jornada del 2022 la Covid ens permeti ser moltes
més!

Gràcies per participar a la
jornada:
Agència de Salut Pública de
Barcelona, CAP Manso, Serveis
Socials, Districte de SantsMontjuïc, Escola i Institut
Maristes-Anna Ravell , Escola
Jacint Verdaguer, Escola Poblesec, Orgull Poblesequí
Cooperasec, Transductores, Ass.
Joves Units, PIJ Paral·lel,
Programa Làbora, Dispositiu
Treball als barris, Sindicat de
barri del Poble-sec, Centre Cívic
el Sortidor, Grup de
dones Caminantes, Dau al Sec,
Nomade projectes, Direcció
general d'acció Cívica i
Comunitàri de la Generalitat.

