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Casal de barri La Pau-Piramidón (La Verneda i la Pau)
Dimecres, 30 de maig i divendres, 1 de juny de 2018
De 16 a 17.30 i de 9.30 a 11 h

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES QUE FAN SALUT, EDUCACIÓ 
I SERVEIS SOCIALS AL BARRI
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Presentació

Yolanda Robles: Sempre comencen amb música les sessions. Infermera comunitària de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona. Es disculpa perquè en Ferran Daban no ha pogut venir. Durant el 
2014, el Programa Salut als Barris arriba a La Verneda i la Pau. Fan un diagnòstic comunitari. No 
existien els grups motor, ni les taules de salut. S’intenta fer aliances amb tota la gent del territori. 
Tenen com a objectiu fomentar el treball comunitari, tenint en compte els serveis ja existents. 
Grups focals, entrevistes individuals, dades estadístiques, es fan una llista de problemes del ter-
ritori.

El 4 de novembre del 2014 fan una Jornada de priorització:
• Soledat en gent gran.
• Joves, absentisme escolar, consum de drogues.
• Malestar emocional, hi havia persones no diagnosticades. Malestar relacionat amb la crisi eco-
nòmica. 

Es creen tres taules: gent gran, joves i adults. Actualment han incorporat la taula de famílies.  
Destaquen els actius al barri, per veure actius propis i d’altres barris amb intenció d’avaluar per 
poder replicar els projectes.
• Gent Gran – hi ha moltes iniciatives. “Baixem al carrer” ja és aquí.
• Joves - JO+VE (alumnes Salvador Seguí d’animació sociocultural, és el programa Impuls  però a 
la Verneda).
• Adults – Troben Equilibradament al Poble Sec i instauren: Fem Salut Fem Barri.
• Famílies – Habilitats Parentals, potencials escoles pels següents anys: La Palmera, Arc de Sant 
marti, La Pau i Els Horts.

Tenen un grup de mares amb fills d’entre 3 i 17 
anys, encara no han fet cap grup d’adolescents. 
És un programa de l’Agència de Salut Pública 
mitjançant el qual, un grup de pares i mares 
pot aprendre i compartir dubte i experiències 
en vers el seu rol de pares i mares. 

Actualment estan buscant pares per fer-lo al 
Institut Bernat Metge. Es troben amb molta di-
versitat lingüística i això dificulta. És un projec-
te que porta 3 anys. Treballar amb famílies és 

Habilitats parentals

Presentació dels projectes

necessari. Des del CAP La Pau hi havia molta 
motivació. 

Van començar a l’Escola Els Horts. I aquest 
curs s’ha estès a l’Escola La Pau però no ha 
acabat de funcionar. Els materials que s’utilit-
zaven s’han de reajustar. Curs vinent es tornarà 
a fer, i s’hauran de construir de nous, això és un 
repte que els motiva. 
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2016 de trajectòria, neix de la diagnosi que ex-
plica  la Yolanda. Luisa i Laura, 7 de setembre 
comença la Luisa, anècdota que recorden la 
data d’inici.

Ofereixen dues formacions: monitor de men-
jador i iniciació tècnic esportiu. Promoció oci 
saludable, inserció laboral i benestar emocio-
nal. (50 hores cada formació i després fase de 
pràctiques al territori). Tenen el primer contac-
te en el món laboral per molts d’ells. De 16 a 25 
anys. Busquen un grup heterogeni. L’objectiu és 
crear nous referents per als joves i des dels jo-
ves. Hi ha 40 places.

Maria José Pardo - Pla de Barris posa en relleu 
la feina comunitària del CAP La Pau. És la sego-
na edició. Els ususaris vénen de forma reitera-
da al centre, estan normalment aïllats. Els em-
poderem, perquè es vegin capaços, es tornen a 
connectar i a fer activitats. “Nosaltres amb ells 
també hem compartit moltes experiències”. 
“No veiem la nostra feina de la mateixa manera 
que ho fèiem abans, les opcions que els hi po-
dem oferir són unes altres”. 

Yliana - han fet sinergies amb l’escola de salut 
de gent gran amb excursions, fent bocates,etc.
Salut i benestar des d’un punt de vista integral. 
Volen treballar a través de l’oci: “Tots els ser-
veis i equipaments del barri ens impliquem en 
les píndoles”, “Empoderar a la gent perquè la 
gent es cuidi a si mateixa, eines per fer més 
xarxa, eines per gaudir del nostre barri”.

Creen un grup motor finalment que fa activitats 
juvenils pel barri de forma becada, una activitat 
al mes.

Els divendres fan tallers, activitats i sortides 
des de la seva demanda. Treballen molt la co-
municació i fer xarxa. 

Hi ha una taula comunitària que acompanya i 
pren decisions. Està formada per Espai Via Tra-
jana, Ludoteca, Servei Prevenció i Convivència, 
Baobab, els educadors de carrer, Salvador Se-
guí .

Projecte JO+VE

Escola de Salut de Gent Gran

Programa adults, banc del temps

La problemàtica han estat les persones que no 
tenen ascensor, per l’edició del gener ja comen-
ça programa “Baixem al Carrer” amb volunta-
ris de la Creu Roja. Per majors de 65 i no tenir 
ascensor. Volen buscar altres recursos per a 
la gent que tot i tenir ascensor no surt al car-
rer pels motius que sigui. La gent gran surt de 
les sessions amb una altra energia. Explica que 
Delfín, un usuari, organitza a més caminades. 

Posen ènfasi en la col·laboració, assvv, pla bar-
ris, Cap, Serveis Socials, etc i la xarxa ha anat 
creixent. Fundacio futur,  omnia,  hotel d’enti-
tats, els diferents dinamitzadors, servei de pre-
venció i convivència. Porten des del 2016. San-
dra Baras, la psicòloga no ha pogut venir.
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Escola La Palmera
Participen en el projecte 19 infants, que no son 19 famílies. D’octubre  2017 a maig 2018. Els úl-
tims dijous de mes fan una doble sessió amb les famílies. 

Blog comunitari. Blog col·laboratiu

També treballen l’alfabetització digital, aquesta part és la que atrau més a les famílies. Les famí-
lies se senten a vegades malament per no tenir formació digital. Han après a treballar tots des 
del Drive. 

“És important que les famílies aprenguin a través dels infants a obrir-se al barri”. El blog és un 
mitjà que té l’escola.

Newspalmers.

Mijac 
“El territori on estem és molt important per això hem de cuidar-lo”. Fa 40 anys que sóN al barri, 
única entitat en lleure per infants. A través d’una assemblea del Mijac d’infants de tota Catalunya 
es tria una campanya que s’aterra a cada barri de la seva manera. 

A Serveis socials es va apostar pel teatre, intensiu de teatre a l’estiu. Es potencia que tot sigui 
organitzat pels joves. El primer moment més comunitari que han tingut serà aquest divendres i 
dissabte a l’activitat de DistrictArt a Sant Martí. Aposta per la formació, dos tallers. Tot és portat 
per joves, el dinar  ho porta Cruïlla, el concert de la nit és la Llama, grup de rap al Raval. Els joves 
arriben a través de Serveis socials, del boca a boca, amics d’altres joves que ja són al projecte 
i del Centre cívic. Es pregunta si segueixen rebent derivacions, i la resposta és que sí. Segons la 
gent que hi hagi s’organitzarà. Ara tenen 12 infants, per una educadora, màxim una persona en 
pot tenir 15. Els joves tenen entre 13 i 17 anys. 

Experiència Baobab 
Rosa i Emmanuela, coordinadores. Es fa a tota la ciutat, Institut Municipal de l’Educació de Barce-
lona, en el marc del Pla de barris. Busquen teixir comunitat, infants adolescents i joves i les seves 
famílies al territori. Fem formacions, casals, baobabs de lleure educatiu. Volen que el lleure edu-
catiu com a eina de transformació de barri. El projecte baobab es va crear fa 2 anys. A la Verneda 
va començar el 2017, amb l’objectiu de reforçar el MIJAC. 

Educació i serveis socials

El retorn al barri pot ser ajudar en una activitat 
puntual (Gimcana, Festes Majors, etc.). L’altra 
opció és el banc del temps, cada veïna ofereix 
hores d’alguna cosa que sàpiga fer. 

I la tercera opció és oferir una píndola (exem-
ple l’última és un taller de perruqueria). El boca 
orella està funcionant.
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Treballen conjuntament amb Mijac. Al MIJAC els joves decideixen les activitats que volen fer, es 
promou l’organització, el compromís en coses del barri. Han fet accions de neteja del barri, de 
decoració per nadal. Es trasmet que el territori- barri s’ha de cuidar. Els dissabtes fan activitats a 
la plaça. Treballen el lleure amb infants de 6 a 14 anys i té com objectiu promoure la participació 
i el protagonisme de l’infant. Però veien que els faltava fer més xarxa al barri, el projecte Baobab 
els ha ajudat amb això. 

Torn obert de paraula

Montse Redon explica els objectius de les Ener-
gies. Obre el torn de preguntes:

Tècnica comunitària de la Marina, Gemma. 
Pregunta per temes d’habilitats parentals. La 
porten des d’una taula específica. Les famílies 
venien amb una motxilla molt gran, grups no 
vinculats amb escoles també han fet, a cen-
tres cívics. S’han trobat grups molt dedicats 
a serveis socials, i volen fer un mix per no es-
tigmatitzar. La Yolanda contesta que reserva 
unes places concretes. Quins professionals ho 
porten aquí?  Els professionals no tenen temps, 
perquè és una qüestió voluntària. Hi ha molta 
gent formada que no ho fa. Planteja que els 
professionals no tenen temps.

Yolanda contesta que les aliances són prèvies. 
Parla de les escoles enriquides, de la figura dels 
TIS. S’ha de preveure des dels centres.

Es comenta que s’hauria de preveure en els 
pressupostos, i es parla del rol del professio-
nal que s’exposa a la comunitària, que surt de 
la seva zona de confort. S’hauria de buscar un 
reconeixement per aquests professionals. Per 
exemple, on està el Com Salut? Fer un pressu-
post específic i reconeixement a aquells equips 
que treballen en la comunitària. 


