
Casal Comunitari 
del Coll, Vallcarca, Els Penitents, La Salut

Centre Cívic El Coll-La Bruguera. 

29 de juny de 2021



CONTEXT: LES XARXES COMUNITÀRIES

A molts barris de la ciutat, diverses associacions i col·lectius, al voltant
d’alguns casals de barri i d’altres equipaments; com també veïns i veïnes
activats de forma espontània durant el confinament s’han organitzat de
maneres diverses constituint xarxes comunitàries de solidaritat.

Les principals aportació de les xarxes, en termes de gestió de l'emergència,
han estat:

- el voluntariat (el temps dedicat convertit en energia solidària)

- la capacitat de detecció i derivació de casos cap a serveis

- la immediatesa de la resposta (mentre no arriben els serveis...)

- la referencialitat, un lloc on la gent acudeix pel vincle, la proximitat i el
tancament d’altres equipaments.
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CASAL COMUNITARI EL COLL I ELS SEUS 
PROJECTES EN ACTIU

• BRETXA DIGITAL
• SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
• MEMÒRIA DE BARRI
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El Casal Comunitari El Coll s’organitza com un recurs a disposició de les
xarxes comunitàries per millorar la seva organització, ser centre de
referència de la ciutadania i equipaments, constituir-se com un espai
solidari i d’intercanvi. Projectes en actiu:



BRETXA DIGITAL

• Punts de suport a tràmits

• Habilitació dels espais al CC. El Coll i Casal de Barri Cardener. 

• Formació de voluntàries pel Rebost Solidari.

• Horaris i punts d’atenció:
- Centre Cívic El Coll - La Bruguera (c. Aldea, 17). Horaris d'atenció: dimarts 
10:30 - 13:00 h. i dimecres de 16 a 18 h. Cal demanar cita prèvia a través del 
correu electrònic: suportcomunitari.elcoll@gmail.com Telèfon: 932 562 877
- Casal Cardener (c. Cardener, 45). Horaris: de 10 a 13 h i de 16 a 17.30 h 
(dilluns i dĳous Cal demanar cita prèvia a través del correu electrònic: 
puntsuport.cardener@gmail.com Telèfon: 932 100 803 / Whatsapp: 618 199 084

• Obertura al veïnat del punt de suport

• Ampliació de l’atenció dels Punts de suport digital a tràmits al veïnat sense 
derivació CSS. 

• Alfabetització digital

• Proposta de tallers formatius (similar a La Violeta)

• CiberDona 2
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Abordatge urgent de la bretxa digital. Coneixement d’ús, disponibilitat d’equips i
connectivitat. Disponibilitat d’espais i equipaments per fer front a factors com la
comunicació, l’accés a recursos socials de suport i l’exercici efectiu de drets, tant personals
com col·lectius.



SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

• Entitats:

• Xarxa Alimentària de Vallcarca

• Quirhort

• La Miranda

• CC. Coll-La Bruguera

• Calendari:

• 5 de juliol, reunió tècnica

• 12 de juliol, (proposta) trobada amb les entitats
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Generadora de projectes amb mirada comunitària i autogestionària, compromesos
amb la sobirania alimentària, el desenvolupament de l’agricultura urbana i un
replantejament crític de la cultura del consum i de l’alimentació.



MEMÒRIA DE BARRI

• Entitats.
• Grup d’Estudis El Coll-Vallcarca.

• Geografies Quotidianes.

• C.C. El Coll La Bruguera.

• Ràdio Gràcia.

• Calendari.
• Primera trobada amb les entitats (proposta) Dimarts 6/07 o Dimarts 13/07.
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Amb la intenció de mantenir viva la història del barri, es planeja reunir diferents
entitats i col·lectius que treballen la memòria dels barris del nord de Gràcia, per
intercanviar experiències, idees i possibilitats de treballar en conjunt. Involucrant a
veïns i veïnes que tinguin ganes d'explicar la seva història, la història dels
personatges de barri, dels comerços i de les entitats veïnals.



Gràcies per la vostra col·laboració!


