
Trans-forma’t  a Bon Pastor 
Una breu pinzellada 

  

 



COM SORGEIX EL PROJECTE?  

    La idea d’aquest projecte surt de la demanda d’entitats i veïns, en les trobades amb tècnics i gerència 

per abordar de la inclusió veritable de la comunitat gitana en la vida associativa del barri, projecte 

de convivència real i realista.   

    Des de ESPAI CONEIX SCCL, apostem per formar en la gestió de conflictes i promoció de la convivència 

destinada a persones clau del territori: 

● Creiem en l’individu com a peça clau per arribar al treball col·lectiu i comunitari. 

● Seguiment de les línies de treball proposades per Pla de Barris, Districte i entitats del territori. 

● Promoció de la igualtat d’oportunitats. 

     Pretenem que la nostra proposta d’actuació no generi noves necessitats sinó que cobreixi les existents 

amb el millor recurs del barri: les persones i els seus vincles. 

 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



PER A QUI? ELS I LES PROTAGONISTES 

Els destinataris són els veïns i veïnes de 

Bon Pastor (xarxa associativa, entitats, 

usuàries i usuaris….) donant pes, en aquest 

cas, a la cultura gitana. 

 

De la mateixa comunitat. Hem fet un procés 

de selecció del qual s’han triat a tres 

membres de la comunitat gitana seguint 

els següents indicadors: 

gènere,  

edat,  

família,  

formació i vinculació a la xarxa del 

barri. 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



ELS OBJECTIUS QUE ENS MOUEN 

1. Potenciar i promoure la convivència treballant des de la provenció d’eines, és a dir, 

l’adquisició d’eines. Per tant parlem de:  

● Formació de persones en gestió alternativa de conflictes o mediació, per a formar 

un equip mixt que és acompanyat per les tècniques d’ ESPAI CONEIX SCCL.  

● Impulsar el disseny d’accions comunitàries conjuntes i no segregadores que 

garanteixin la milllora de convivència entre els diferents col·lectius del barri. 

● Promoure la prevenció i la mediació.  

● Crear un model de gestió autosuficient. 

● Promoure la inclusió des de la perspectiva de gènere. 

 

  

 

  

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



2. Promoure la inserció laboral 

  

●  Capacitar a les tres persones (2 homes i 1 dona) en mediació i dinamització 

comunitària. Tres persones que representin la diversitat del Bon Pastor. 

●  Accions per a poder contractar a les 3 persones durant una jornada de 20 h / 

setmana 

●  Aportar experiència laboral 

●  Afavorir la inclusió social i la capacitació laboral  

 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 
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Direcció de Serveis a les persones i al territori 

Tècnic de la divisió, GP1 Tècnica de prevenció 

Tots els serveis que formen part de l’equip de prevenció 

Projecte TRANS-FORMA’T A BON PASTOR 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



TRANS-FORMA’T A BON PASTOR (ESPAI CONEIX SCCL) 

ESPAI CONEIX SCCL: COORDINACIÓ, 
PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

COMISSIÓ DE JOVES COMISSIÓ DE DONES COMISSIÓ COMERÇ - 
VEÏNATGE 

CULTE EVANGÈLIC 

ESPAI COMUNITARI 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



CAPACITACIÓ = FORMACIÓ + INTERVENCIÓ: El projecte Transforma’t a Bon Pastor arrenca 

amb una primera fase de formació i preparació de les persones contractades amb uns 

objectius concrets: 

● Compartir la metodologia de treball de ESPAI CONEIX SCCL, el com 

funcionem. 

● Valorar les necessitats i capacitats de les persones contractades més 

enllà del procés de selecció. 

● Construir vincle i treball en equip. 

● Preparació de la presentació del projecte Transforma’t a Bon Pastor a la xarxa 

comunitària del territori. 

 

QUÈ HEM FET? 
  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



Accions comunitàries concretes 

SOCIOGRAMA o mapa de les famílies gitanes destacant el referent positiu de les mateixes i la 

ubicació de cada família.  

OBSERVACIÓ i seguiment de les zones indicades per ser zones de conflictives per districte 

així com anàlisi de l’ús de l’espai públic. 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE AL BARRI 

ENTREVISTES A veïns i veïnes, referents de la comunitat, comerciants etc. 

PREPARACIÓ DE LES COMISSIONS de joves, dona i veïnat 

VINCLE amb el culte del territori. 

 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



Trans-forma’t Bon Pastor com a mediadors/es  

PREVENCIÓ 

Hem triat allò que funciona i és positiu al 

barri per a poder potenciar les relacions 

positives.  Potenciar el que funciona ens 

permet intervenir en allò que necessita 

millorar a través del diàleg i no la 

oposició.  

Participació en les activitats del barri. 

Col·laboració de voluntariat. 

Participació en la xarxa del barri. 

 

 

INTERVENCIÓ COM A MEDIADORS / ES  

El veïnat ens ha comunicat preocupacions i 

conflictes relacionats i no relacionats amb la 

comunitat gitana. 

Coordinats amb el departament de Prevenció hem 

actuat segons les indicacions acordades amb 

districte.  

Fem suport als altres serveis comunitaris i de 

seguretat. 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



Alguns conflictes que ens hem trobat 

● Ús de l’espai públic. 

● Demanda veïnal de contenidors  

● Relacions entre veïns i veïnes. 

● Suport al servei de mediació del Patronat 

● Temes de civisme com neteja. 

● Sorolls 

● Baralles: en aquest cas fem acompanyament individual de forma paralel·la als 

processos legals… 

● Conflictes que són delicte: ens hem coordinat amb prevenció i els serveis de seguretat 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



I ara què fem?  

● Formació per als professionals 

● Col·laborar a les accions comunitàries de la xarxa. 

● Preparar accions conjuntes amb la comunitat gitana. 

● Participar en la memòria històrica del barri. 

● Fer efectiva la participació de la comunitat gitana a la xarxa (assistint a les reunions, comissions de 

treball…),  

● Seguim derivant i gestionant conflictes ………. i sobretot, millorar les relacions positives de la 

comunitat gitana al barri de Bon Pastor. 

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 



Moltes gràcies!  

  
Pensar, fer i sentir. 

Transformació comunitària. 


