
ACCIÓ COMUNITÀRIA A HORTA-GUINARDÓ  

(Evolució 2021-2022) 

1. Casals Comunitaris i Casals de Barri.  
Casal Comunitari Can Travi (Vall d’Hebron, Clota, Teixonera, Sant Genís i Montbau) 

Situació 2021 

 Suport a tràmits telemàtics i alfabetització digital.  

 Suport emocional mitjançant el teatre de l’oprimit. 

 Grups de costura com a espai relacional. 

 Enfortiment de la comunicació i l’ajuda mutua. 

Actualitat. 

 El projecte casals comunitaris es modifica, es fa una contractació a partir de 

setembre de 2022 d’una figura; la seva funció serà apropar nous veïns als 

equipaments i fer enllaç entre els diferents equipaments dels barris 

 

 

Casal Comunitari Mas Guinardó. (Can Baró, Guinardó i Baix Guinardo) 

Situació 2021 

 Enriquiment de cistelles. 

 Suport a tràmits. Infografies. 

 Mapatge dels diferents espais comunitaris als barris. 

 Vinculació mares provinents de serveis socials i MamaG. 

Actualitat. 

Es farà una replantejament del projecte per veure si s’integra en els altres espais que 

hi ha al barri. Es va plantejar fer un acompanyament des de les empreses de l’acord 

marc d’acció comunitària per definir els espais però es va rebutjar per part de 

l’empresa que gestiona el casal de barri. 

Continua el suport al projecte de Mama G per vincular a mares usuàries de serveis 

socials als tallers de Mama G fins al desembre. L’any 2023 s’acompanyarà per a que 

el suport vingui d’una subvenció. 

 

 

Casal Comunitari del Carmel. 

Situació 2021 

 Enriquiment de cistelles. 

 Suport educatiu. 

 Creació d’un Hort urbà. 

 Grup d’ajuda psicològica. 

 Suport a tràmit. 

 

Actualitat.  

S’acompanya al casal de barri per fer un projecte de suports a tràmits amb voluntaris. 

El projecte ha de comptar amb formació en tràmits i recapte de voluntaris. 



Es continua a l’espera de serveis tècnics per a que passin pressupost d’adequació 

d’un solar, sembla que el grup motor ja no vol continuar treballant però es tractarà de 

vincular a serveis socials per algun projecte que tenen semblant. 

 

2. PPDC 
PDC del Carmel 

arquitectures comunitàries 

Es continua fent un seguiment al PPDC per acompanyar-lo. La intenció és que el 

casal de barri es vinculi més amb el pla comunitari  

 

3. Subvencions plurianuals DSAC 
 

 

Sant Genís Acció Comunicant: generació de projectes comunitaris 

intergeneracionals al barri de Sant Genís; s’ha aprovat la nova subvenció pels 

propers dos anys i es farà acompanyament de la mateixa. 

 

Xarxa de Dones Cosidores, atorgada a la cooperativa Etcèteres. S’ha fet 

coordinació amb diferents tècniques de districte i amb el mateix projecte al que 

s’ha vinculat al mercat La Clota Market com a membres del grup motor. Es 

continuarà demanant la col·laboració per a noves edicions. 

 

4. Altres projectes DSAC 
Equicom: Ha acabat la primera edició de l’Equicom. Es van desvincular el casal 

d’infants i el casal de barri Mas Guinardó. 

Inicia la nova edició i s’ha proposat al casal de barri La Barraca del Carmel i al casal 

de gent gran de Sant Genís per la nova edició  

ECOR: Ha acabat la primera part del projecte i es farà reunions amb els diferents 

agents per decidir quina continuïtat té el projecte. 

 

5. Acompanyaments comunitaris 
 

Un altre projecte al que s’ha fet ’acompanyament metodològic d’Acció Comunitària, a 

petició de districte, és el projecte Interxarxes. Es va realitzar una jornada obrint a més 

agents la possibilitat de participar del projecte. En un primer moment s’han afegit 

casals infantils i ludoteca per tenir un apropament a les famílies tot i que l’objectiu és 

que siguin aquestes les que tinguin un paper més actiu. 

 



Jornades formatives adreçades a les tècniques de barri per conèixer la perspectiva 

comunitària de l’Ajuntament de Barcelona amb tres temàtiques 

 La dinamització de la vida comunitària. 

 L’arquitectura/organització de l’acció comunitària. 

 L’avaluació de l’impacte a l’acció comunitària. 

A aquestes jornades van afegir-se els casals de barri i el centre cívic de la Taxonera. S’ha 

realitzat la primera de les formacions i al setembre es programaran les altres dues. 

 


