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OBJECTIUS 

 

1. Facilitar l’accés de les entitats que atenen a les persones refugiades 

a Casa Bloc als recursos i serveis del barri i Districte 

2. Sensibilitzar a les persones del Districte de Sant Andreu sobre les 

persones refugiades  

3. Implementar línies/polítiques del Pla Barcelona 

        Ciutat Refugi al Districte de Sant Andreu 

 

 

 

VALORACIÓ  1r ANY 

2 



Grau d’assoliment objectiu 1  

Accions realitzades: 

-Elaboració de mapes de recursos del districte per sector 
-Establiment canals de comunicació entre els serveis i recursos del 
districte i entitats de Casa Bloc 
-Establiment/Elaboració/Implementació protocols  
de funcionament entre els serveis i recursos del  
districte i les entitats de Casa Bloc. 
-Reunió mensual amb les entitats acollidores de  
Casa Bloc, on s’han posat en comú dificultats,  
cercant estratègies per tal de poder resoldre-les. 
 

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ  
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Grau d’assoliment objectiu 2 

Accions realitzades:  

 

-Disseny d’un pla de sensibilització sobre les persones 
refugiades 
-Realització d’una jornada dirigida a tècnics i tècniques 
dels equipaments de proximitat 
-Realització d’una jornada dirigida a entitats veïnals, 
culturals, ampes, etc  
-Relació amb entitats i equipaments de proximitat.  

 

 

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ 2016 
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Grau d’assoliment objectiu 3 

Accions realitzades: 

 

-Coordinació amb el Pla Barcelona Ciutat Refugi, 
assistint setmanalment a les reunions del Pla de 
manera setmanal, establint vincles i realitzant un 
traspàs d’informació bidireccional. 
  

 

 

 

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ 
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PRINCIPALS DADES 

ENTITATS ACOLLIDORES 

 

 

 

 

 

 

Cal destacar que malgrat el fet que en un mateix    

espai treballin 4 entitats (Accem, Ccar, Cear i Creu  

Roja) i 2 programes diferents (Programa Estatal i  

Municipal) es realitza un esforç per part de tothom  

per tal que la convivència en l’espai i el territori 

sigui el més fluïda possible. 
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Entitats ACCEM CCAR CEAR CREU  ROJA TOTAL 

Pla Estatal 7 pisos 5 pisos 7 pisos 19 pisos 

Pla Municipal 1 pis 2 pisos 3 pisos 



PRINCIPALS DADES 

PERSONES ATESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Total persones ateses: 186 
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Entitats ACCEM CCAR CEAR CREU 
ROJA 

TOTAL 

Adults 44 9 26 69 148 

Menors 10 1 16 11 38 

Total 54 10 42 80 186 



PRINCIPALS DADES 

 
CIRCUITS ESTABLERTS 
S’ha treballat coordinadament amb els professionals dels diferents 
serveis i els de les entitats gestores dels pisos per cobrir necessitats 
bàsiques a nivell de: 
 
Empadronament 
Targeta Sanitària 
Escolarització 
Serveis Socials 
 
Cal destacar que es valora la conveniència de  
normalitzar al màxim els circuits, prioritzant  
l’autonomia i el desenvolupament de la capacitat  
de les persones acollides per tal que puguin replicar aquestes accions en 
posteriors ocasions. 
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PRINCIPALS DADES 

Coordinacions i treball compartit 

Ciutat Refugi 

Reunió Entitats acollidores 

OAC 

CUAP 

Serveis Socials 

SOAPI 

Òmnium Cultural 

CNL 

Plataforma Stop Mare Mortum 

Ateneu Harmonia 

Ludoteca Casa Bloc 

Biblioteca Trinitat Vella 
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PRINCIPALS DADES 

Coordinacions i treball de futur 

AVV Sant Andreu de Palomar 

Parròquia de Sant Andreu de Palomar 

Barcelona Activa 
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OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2017 

-Mantenir espais de coordinació mensual amb les 
entitats de casa Bloc. 
 
-Donar resposta a les necessitats puntuals que es 
detectin a nivell de necessitats bàsiques.  
 
-Dur a terme actes de sensibilització que  
incloguin diferents franges d’edat. 
 
-Mantenir els espais de coordinació amb BCN 
Ciutat Refugi. 
 
-Activar un conveni de treball col·laboratiu amb 
l’antena de BCN Activa al Carrer Residència. 
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