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Barri: La Marina de Port 
Districte: Sants-Montjuïc 

 



El Casal de Barri   
 
Inici : finals del 2016       
 
Gestió Cívica  
 
Entre l’Associació de Veïns i Veïnes (AVV) de la Vinya -l’entitat gestora- i 
l’Ajuntament, es va signar a finals de 2016. 

2014-2016                                 
Procés de negociació de la 

concessió   
del primer Casal de  
Barri de la Marina 



 

• Neix als anys 70 com a entitat sense ànim 

de lucre,  independent i voluntària, per tal 

de millorar el benestar de la ciutadania 

dels barris. 

• Compta amb una base social de més de 

300 persones. 
 

 
   A.V.V La Viña 
 



 

2014   
President:  

Enrique Rubio 
 

 

Actualment, la AA.VV. “La Viña”participa: 
 
• Unió d'Entitats de la Marina . 
 
• Comissió de Seguiment del Pla de Barris.  

 
• Comissió de Seguiment i  Consell de Barri de 

la Marina de Port i la Marina del Prat 
Vermell. 

 
• Consells del Districte (seguretat, mobilitat, 

urbanisme…) 
 
• Coordinadora-Fed d’Associacions de veïns i 

comerciants de la Marina. 

Té com a objectiu 
ser intermediària  

entre la ciutadania 
i l'Ajuntament 



                                                           

OBJECTIU GENERAL : donar resposta a les necessitats i demandes del veïnat 
del barri, de manera participativa i inclusiva, treballant en xarxa amb altres 
equipaments, entitats i col·lectius. 
 
       
 
       Perspectiva  COMUNITARIA                     Metodologia ACTIVA – PARTICIPATIVA  
 

MISSIÓ: la transformació social per mitjà d’una lluita conjunta representada a 
l’espai públic en el qual tothom tingui les mateixes oportunitats de 
desenvolupament que garanteixin la justícia social. 

 

El Casal de Barri 
 



1. Incrementar la perspectiva de treball socio-comunitari. 

2. Incrementar el número de voluntaris i  persones usuàries als espais presa de 

decisions. 

3. Promoure l’ús lúdic i festiu dels Jardins de Ca l’Alena per afavorir la 

convivència i la cohesió social per part del veïnat. 

4. Potenciar el treball comunitari amb serveis, entitats, equipaments i col·lectius 

del territori i participar en els espais comunitaris ja existents. 

5. Oferir Serveis: l’atenció personalitzada, realització de tallers ,derivació a altres 

serveis, projectes d’intervenció social i compromís amb els col·lectius en 

exclusió social.  

6. Ocupant  l’espai públic perseguint la transformació social positiva, la justícia 

social i la autogestió del veïnat. 

  OBJETIUS ESPECIFICS  



 

VALORS  
 



  
 
 
 
 
 
 

Diagnòstic de territori + Contacto directe amb població      Necessitats particulars del  territori  
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• Informàtica 

• Repassa la teva 
informàtica 

• Ús del mòbil 

• Dibuix i pintura 

• Anglès petits. 

• Manualitats 

• Tauletes 

• Costura i 
patronatge 

• Piano 

• Ball Flamenco 

• Fit Dance 

• Consciència 
Emocional 

• Defensa personal 
femenina 
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• Ed. Emocional 

• Circ Social 

• “Bones Estones” 

• Activitats 
interveïnals 

• Aula “Respir 
Familiar” 

• Festa d'estiu “La 
Vinya” 

• Carnaval 

• Costura  

• Habilitats 
familiars 

• Alfabetització 
d'Adults 

• Hàbits 
Saludables 
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• Taula de Dones 

• TIAF 

• Taula de Salut 

• Taula d’Esport 

• Femarec 

• Inter-Acció 

• Casal Sant Cristòfol 

• Dona Empenta 

• B. Activa 

• Asproseat 

• FAGIC 

• Escola Dominical 

• Xarxa de Casals 
de Barri de 
Barcelona 

• Grup habilitas 
familiars 

 

 

 

Diagnòstic territori + Contacte directe amb població        Necessitats particulars del  territori  

ACTIVITATS – PROJECTES - COL·LABORACIONS   



AULA RESPIR  
FAMILIAR 

ALFABETIZACIÓ 
DE PERSONES 

ADULTES 

o 3h/setmanals 
 
o Nens i  nenes de 3 a 7 anys 

 
o Dirigida a famílies vulnerables del territori 

 
o Aula infantil en què s’aplican tècniques 

d’educació que reflecteixin les habilitats 
familiars pròpies d’estils educatius no 
directius. Una vegada al mes, sessions 
familiars, treball de  l'educació emocional 
hàbits saludables dins de la família. 
 

o 3h/setmanals 
 
o Persones majors de 18 anys 
 
o Dirigida a població en risc d’exclusió social. 
  (visió holística : laboral- salut mental –social) 
 
o Aprenentatge de lectura i escriptura a través 

d'una metodologia activa-participativa i 
preparació per a l'educació post –
alfabetització, promoure el pensament crític 
i l'autonomia de cada persona, la salut 
mental i la integració social. 



 
   Direcció  

    Dinamització i cohesió social 
 

-Estudi del territorri  
  
-Organització i gestió del 
projectes i activitats. 

Contractat 

 
 
 

    

Gestió Civica  
   

Espais 
comunitaris  

Talleristes  

Col.laboradors/es 
i voluntaris  

Territori 

Territori  

Entitats – 
col.lectius  

   Casal   

Direcció  
 

-Coordina la gestió dels 
projectes i activitats  

        -President d’A.V.V  
 

Col·laboració voluntària  
     a temps complert  

Gestió 
d'espai 





ACTIVITATS I PROJECTES 



Gràcies  
per la vostra  
col·laboració 

Falta logo 
ajuntament 

 Casal de barri La Viña 
COMPROMÍS AMB LES ACCIONS 
COMUNITÀRIES DEL TERRITORI  


