
Acció comunitària 
a La Marina 



▪ El procés d’acció comunitària als barris de La 
Marina porta més de 5 anys treballant per 
l’enfortiment del teixit comunitari i la millora de la 
qualitat de vida del veïnat, recolza  les propostes 
de la ciutadania que generen un benestar comú 
al barri. 
Per consolidar les  accions que es desenvolupen 
als barris, ens organitzem  en diferents  Taules 
comunitàries. 

▪ La Unió d’Entitats de La Marina, és la entitat 
gestora d’aquest procés. 



Taula  de 
Salut 
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Taula de Dones 



Taula  

de Salut • Aula de gent gran 

Grup Gent Gran 

• Receptari de la La Marina 

• Taller de cuina saludable 

Grup Hàbits Saludables 

• A la Marina ens cuidem 

Grup Atur i salut mental 





Aula de gent gran 

Objectiu: 

▪ Promoure un espai de participació cap 
a la gent gran que esta vivint situacions 
de solitud i aïllament social. 

Que s’ha fet: 

▪ 2018. Un aula d’onze sessions per 
semestre. 

▪ 2019. Data d’inici. 9 de maig al 27 de 
Juny 

Participants 

▪ 18 persones. 



A La Marina ens cuidem 

“A la Marina ens cuidem” és un programa de salut 
comunitària que ofereix eines per millorar el 
benestar físic i emocional de persones adultes 
(de 33 a 65 anys) de la Marina en risc d’exclusió 
social. 

Objectiu: 

Millorar el benestar emocional i la salut en la 
població en risc d’exclusió social resident al barri de 
la Marina 

 

 

 



A La Marina ens cuidem 

Que s’ha fet: 

▪ 2018. Sis tallers (2 Retorns socials) 

▪ 2019. Deu tallers (4 Retorn Socials) 

 

Participants: 

▪ 2018. vint-i-set 

▪ 2019. Deu tallers programats 
(quatre, 31 participants) 
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FITXA ENTITAT LA MARINA 

Grup de treball d’ocupació i formació 

NOM ENTITAT: 

Persona/es de referència    

Localització   

Telèfon de contacte 

  

  

  

Mail 

  

  

  

Web i xarxes socials 

  

  

  

  

Breu descripció de l’entitat  

  

  

  

Necessitats del barri a les que respon i 

persones ateses 

  

  

  

  

  

  

Programes i projectes més destacats 

  

  

  

  

  

  

Activitats puntuals   

  

Quines necessitats té? 

  

  

  

  

Què pot aportar als altres programes? 

  

  

  

  

Propostes de col·laboració amb empreses 

  

  

  



• Els esports són valors 

• La matinal esportiva 

• Esport inclusiu 

• Tastets esportius 

• Recolzament cooperjocs 

Accions 
Comunitàries 





Eix  

Cultural 

Memoria 
Històrica 

Cultura 

Memòria 
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Cultura 





 

GT Afectivitat i Sexualitat 
saludable 

Xarxa del lleure 

GT Comunicació 

GT Habilitats familiars 



 

Grup de participació juvenil 

Xarxa 0 a 3 

Metodologia 

Intervisió 





 

Sensibilització i conscienciació 
sobre feminismes 

Dades commemoratives 

Espais Liles 

Tallers Autodefensa feminista 





Espais liles 

Objectius: 

▪ Sensibilitzar i conscienciar sobre les 

violències masclistes, mitjançant els 

diferents agents del territori, així com la 

comunitat educativa. 

▪ Visualitzar les violències masclistes que 

es donen al carrer. 

▪ Donar resposta immediata a les dones 

que pateixen aquest tipus de violència. 

▪ Orientar, ajudar i acollir les dones en 

moments d’assetjament al carrer. 

 



Espais liles          (Presentació 3 de maig. 17 hores C.C. Rellotge) 

Que s’ha fet:  

▪ Formació a comerços (2 tallers) 

▪ Formació a Escoles e Instituts (100 tallers) 

▪ Disseny logotip Espais liles 

▪ Llibre els Barris Liles de La Marina 

Participants 

▪ Escoles: Can Clos, Enric Granados, 
Bàrkeno, Ramon Casas, SEAT. 

▪ Instituts: Domènech i Montaner, Montjuïc. 

▪ Comerços de l’Associació de Comerciants 
de la Marina. 

 



Vols proposar noves accions?  
 

comunitarialamarina@entitatslamarina.org 
 


