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PRESENTACIÓ

El Centre d'Esplai La Gresca és una entitat d'educació en el lleure que treballa des
de 1994 amb la voluntat de contribuir al desenvolupament integral deis infante i
joves del Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons, els barris de frontera entre Ripollet i
Cerdanyola del Valles. Ara fa ja gairebé dos anys que el Centre d'Esplai La Gresca
es planteja la necessitat de reformular l'actuació de l'entitat al barrí per tal
d'introduir millores en el seu funcionament i iniciar noves formes de treball.

Des d'un punt de vista social, el centre d'esplai és una entitat educativa en el temps
lliure d'infants i joves arrelada i identificada amb el territori, configurada com
associació sense afany de lucre, independent de l'administració pública, que realitza
un treball públic. Des d'un punt de vista educatiu, el centre d'esplai persegueix
l'educació integral d'infants i joves en el seu temps liiure. És un espai on es duen a
terme activitats sócioeducatives, culturáis, lúdiques, formatives, esportives... on els
infants i joves les fan en grup i els ajuden a relacionar-se i a interpretar millor el
medi que els envolta.

L'objectiu de La Gresca és ser un agent mes de transformado del barrí i de mülora
de la qualitat de vida d'infants i Joves. L'actuació durant aquests anys s'ha centrat
en bona part en fer-se un lloc dins la xarxa associativa i en fer conéixer l'entitat i la
seva tasca a la poblado del barrí. Ara es plantja centrar-se en el disseny de noves
formes d'intervenció per tal de seguir treballant en l'objectiu de constituir-se com
element dínamitzador del barrí.

És aquest el motíu peí que La Gresca inicia una procés de valorado de la feina feta,
d'avaluació d'objectius i definido de noves estratégies. En aquest marc, empren
l'execució d'un projecte d'ínvestigació social particípativa amb la finalitat ¿'elaborar
un diagnóstic de la situado de la població infantil i juvenil del barri i d'establir
estratégies d'intervenció i propostes d'actuació. D'aquesta manera, a través d'un
procés de planificado participativa, arribar a definir quin ha de ser el paper de La
Gresca com agent social de transformado del barri.

Les persones encarregades de tirar endavant aquest projecte s'han estructurat de
forma següent:

?stigac': grup encarregat de realitzar la investigado, de la
organització ¡ el seguiment del procés, la realitzacíó del diagnóstic, la gestió
deis recursos, ('elaborado del projecte i la valoració del diagnóstic. Aquest
grup ha estat format per Carme Aldana, Marta Buxó i Graci Mora.

• Comissió de Seguí : órgan decisori de l'organització, encarregat del
seguiment i la supervisió de l'estudi, de l'aprovació de les modificacions
produídes durant la investigacíó i de la presa de decisions pertinents en
l'execució de l'estudi. Aquest grup ha estat format per: Guíllem Galofré i
Martí Galofré.

• Consell Assessor: órgan consultiu de l'organització, format per diferents
persones que, a títol individual o com a representants de col-lectius o
institucions han donat suport, assessorament i orientació a l'equip
d'investigació per a l'execució de l'estudi. Aquest grup ha estat format per
Roser Batlle (Fundado Catalana de l'Esplai), Montserrat Casamitjana
(Diables de Ripollet), Teresa Climent (Fundació Jaume Bofill) i Rafael Merino
(Professor de Sociología de la UAB).



Per últim volem agrair a totes les entitats, ¡nstitudons, admínistracions ¡ persones
que han col-laborat d'una manera o altra en aquest estudi. Molt especialment a la
participado activa deis infants i joves de l'Esplai La Gresca, ais veíns i veínes i al
teixit associatiu del barri, així com al suport de l'Ajuntament de Cerdanyola del
Valles ¡ de Ripollet, de la Mancomunitat de Municipis Cerdanyola-Ripollet-Montcada,
la Fundado Jaume Bofill, el Patronat Flor de Maíg de la Diputado ele Barcelona i la
Fundado de la Caixa de Sabadell. A tots i a totes moltes grades!

PLAD'ACCIÓ"

Analitzar la situado de la població infantil i juvenil del barri Pont Vell-Tiana i Quatre
Cantons per tal de definir possibles línies estratégíques d'intervenció i identificar
propostes concretes d'actuació.

Identificar les principáis problemátiques i les necessitats emergents deis
infants i joves del barri
Identificar els actors locáis i els recursos institucionals i organitzatius que
actúen en l'ámbit de la infancia i la joventut del barri
Definir línies estratégiques d'intervenció i prioritzar iniciatives concretes i
viables
Promoure la participado deis agents socials i la població infantil i juvenil en
el procés de planificado participativa del barri

Amb aquest procés s'espera obtenir els següents resultáis:

• Obertura d'espais de reflexió i discussió sobre la població infantil i juvenil del
barri Pont Vell i Tiana
Identificado de les problemátiques deis infants i joves
Elaboració d'un diagnóstic situacional, organitzatiu i social

• Definido d'estratégies d'intervenció i de propostes concretes
Elaboració d'un pía estratégic d'intervenció
Contribució a la consolidació de La Gresca i obertura d'un procés d'innovació
d'estratégies d'intervenció, projectes i línies d'actuació

• Potenciació de la participado deis joves al seu entorn i afavorir al foment de
l'associacionísme juvenil

• Implicado de tots els agents socials del barri i de la població en general

Amb aquest propósit s'inicia una investigado amb una metodología flexible que es
basa en la participado deis propis coMectius a estudiar i que busca no només
obtenir un major grau de coneixement sobre la situado deis infants i joves del barri
sino també incidir en ella, Amb aquesta metodología participativa es pretén afavorir
la mobilització i la participado de la població infantil i juvenil, deis diversos agents
socials i de la societat civil organitzada en la transformado del barrí.

No es tracta d'una investigado feta des de fora, per experts, sino d'un instrument
que ofereix mecanismes per tal que els propis grups, organitzacions i entitats
defineixin col-lectivament propostes de desenvolupament sostingut, que generin



practiques democrátiques i que determinin accions a curt, mitjá i llarg termini com
a part d'un procés de canvi del barrí.

INVESTIGACIO - ACCIO PARTICIPATIVA

INVESTIGACIÓ PARTICIPACIÓ TRANFORMACIÓ

L'estudi que s'empren, dones, es tracta d'un procés de diagnóstic ¡ planificació local
participativa que es fonamenta en una metodologia dialéctica flexible i progressiva,
que utilitza instruments i técniques própies de l'educació popular i el treball en
grup.

F" : organització del procés d'investigació ¡ preparació del pía d'acció que
detalla les tasques i activitats a realitzar

z~-'- [ : realització del diagnóstic situacional i organitzatiu de la població
infantil i juvenil del barri

c - . r-.-. ; : recerca i coneixement de recursos técnics, financers, humans,
infrastructurals, pedagógics... que puguin afavorir els projectes resultants
del diagnóstic

\\ : recerca i coneixement d'altres experiéncies i projectes d'entitats
que treballen amb infants i joves

Fase V: sistematitzacio del procés viscut i elaborado deis resultats obtinguts

Per dur a terme el procés de diagnóstic s'han dlssenyat els instruments
d'investigació que es detallen a continuació. Per una banda amb carácter
d'investigació, la finalitat deis dos primers instruments es concreta en la recopilació,
análisi i interpretado d'informació d'interés per i'elaboració del diagnóstic i, per
altra banda, amb carácter de participado, la finalitat deis dos darrers instruments
és I'elaboració del diagnóstic situacional i institucional-organitzatiu, la planificació
d'estratégies d'intervenció, l'establiment de prioritats i la identificado de projectes.

Observado directa i participant: l'objectiu de l'observació és generar i
recollir la informado necessária per a I'elaboració del diagnóstic. El métode
d'observació participant consisteix en estudiar la realitat d'una comunitat tot
participant de la seva vida col-lectiva.

senmdSries i informaran ?>rní ; procés de
recopilació d'informació a partir de fonts documentáis variades, tractament
de dades existents i sistematitzacio d'antecedents de planificació i
diagnóstics anteriors, així com informacions escrites diverses.



Enr' : conjunt d'entrevistes semi-estructurades amb els díferents
actors locáis, l'administració pública, la població juvenil i altres informadors
claus.

'.-.lie f i a i + 1 " i n a t i i " : es constitueixen com espai de trebal! amb objectius
definits on totes les i els particípants, des de diferents rols, elaboren
coneixements activament. Es tracta d'un procés comunicatiu i amb format
assembleari.

Actors socials
Població juvenil
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SISTEMATITZACIÓ

Paral-lelament a l'execució de l'estudi es va dur a terme un procés de
sistematització de les accions realitzades per tal d'apropiar-se de les experiéncies
viscudes, extraure les seves ensenyances i compartir i comunicar els resultáis
assolits.

Es van realitzar 41 entrevistes a l'administració local de Cerdanyola del Valles i
Ripollet, a les institucions educatives, al teixit associatiu, a la població juvenil no
associada i a informadors claus del barri. Les entrevistes, que van seguir un model
semi-estructurat, van perseguir l'objectiu de conéixer la política, les línies
d'actuacíó i els servéis de les diferents institucions i entitats envers la població
infantil i juvenil, recollir les principáis problemátiques d'aquest col-tectiu i les
alternatives de solució que es proposen a les necessitats detectades. La informado
recopilada va servir per l'elaboració del diagnóstic institucional-organitzatiu, així
com peí disseny deis tallers participatius.



Es va realitzar un conjunt de visites i entrevistes a entitats, projectes i experiéncies
reeixides que treballen amb infants i joves des de diverses árees com l'educacfó en
el lleure, resport, la salut, la formado, la inserció laboral... El coneixement
d'aquestes iniciatives, que es duen a terme en l'ámbit de l'exdusió social i que
actúen en contextos i poblacions que comparteixen aigunes característiques amb el
barri Pont Vell-Tiana, van servir d'orientació i referencia peí pía d'actuació de La
Gresca.

Es va realitzar un recull d'informació sobre l'accés a recursos técnics, humans,
financers, materials, ¡nfrastructurals... d'institucions tant publiques com privades
per tal d'impulsar les ¡niciatives sorgides de l'estudi. Amb aquest procés es va
afavorir l'establiment d'espais i mecanismes d'articulació amb Tadministració
pública i altres institucions per tal d'iniciar processos d'interlocució, concertado i
incidencia, així com donar a conéixer La Gresca, el procés d'investigació i el barri.

Es va realitzar un conjunt d'activitats dirigides ais infants i joves de l'esplai amb
l'objectiu de fomentar l'interés en ia transformado del seu entorn. Aqüestes
activitats giraven entorn la presa d'iniciativa en accions lúdiques i reivindicatives,
de descoberta i de conservado, i en la vivencia de la ciutadania com una tasca
col-lectiva, establint Magos de solidaritat i cooperació entre ells i elles mateixes.

Es va obrir un espai de reflexio i debat amb l'objectiu d'identificar i analitzar les
principáis problemátiques i necessitats de la població infantil i juvenil, així com el
teixit associatiu, per tal d'apuntar aigunes línies estratégiques d'actuació.
Mitjancant la participado, el treball en grup i la construcció de coneixement
col-lectiu es va analitzar els canvis que es produirien amb una acció planificada i
organitzada. Els acords assolits en el taller van servir de base per a les jornades de
reflexio i treball.

Es va generar un espai participatiu de reflexio i debat amb l'objectiu de projectar i
definir coHectivament escenaris de futur i planificar possibles estratégies
d'actuació. Partint de les problemátiques detectades en el taller diagnóstic
participatiu es van aportar propostes d'actuació que La Gresca pot impulsar per tai
d'assolir la situado desitjada.

RESULTATS

Cerdanyola del Valles és un localitat de 30,59 Km2 i amb una densitat de 1748,31
habitants per quilómetre quadrat. Cerdanyola ha estat un pobfe dedicat al conreu
de la térra, principalment al de la vinya, presentant antigament una de les
extensions vitícoles mes ¡mportants de Barcelona, amb masos escampats per tota
la zona i una baixa població.



Aquesta tendencia canviará a principis deis anys 20, quan a Cerdanyola del Valles
comenca a arribar població d'altres indrets, básicament de Barcelona. Aquesta
arribada de gent és estacionaria, és a dir, arriben a Cerdanyola i s'instal-len
coincidint amb époques de vacances. Així Cerdanyola será considerat un poblé
d'estiueig per a la classe benestant barcelonina. Aquesta onada, pero no va
significar cap ¡ncrement considerable en la població general del municipi i no será
fins la década que transcurre entre els anys 70 i 80 quan el salt migratori és major.

Actualment a Cerdanyola podem trobar una població, a data deis 31 de desembre
deis 2001, de 55.739 persones, majoritáriament nascuda a Catalunya i amb un alt
percentatge de població procedent d'Andalusia i Extremadura.

Cerdanyola del Valles presenta a l'actualitat vint-i-set centres d'ensenyament i una
universitat, en l'ámbit públic i privat. Existeixen sis centres privats d'educació
exclusivament infantil, nou centres públics d'educació infantil i primaria, cinc
d'educació secundaria i quatre centres que treballen des de l'educació infantil fíns la
secundaria en el sector privat. Presenta, al mateix temps, dues escoles d'educació
especial i la universitat.

Ripollet és un localitat de 4,33 Km2 i amb una densitat de 7054,8 habitants per
quilómetre quadrat, aixó li atorga la característica de ser un deis municipis de Tarea
metropolitana de Barcelona amb una major densitat de població.

Ripollet, tradicionalment, ha estat un poblé amb baixa pobfació, va ser a partir deis
anys seixanta quan es produeix un canvi en la tendencia i l'increment és mes rápid
i constant. Aquesta tendencia torna a trencar-se, novament, a fináis deis anys
vuitanta quan la població tendeix a estancar-se i els increments numérics venen
generats, majoritáriament, peí creixement natural de la població. Aquesta
dinámica, pero, en els darrers anys tot i que ha continuat creixent ha estat amb un
increment cada cop major per Tambada de població migrant, principalment del
Nord d'África i d'América del Sud.

Referent a l'origen de la població, la majoria de la població resident a Ripollet és
nascuda a Catalunya i amb un alt percentatge de població procedent d'Andalusia i
Extremadura.

Ripollet presenta a l'actualitat disset centres d'ensenyament en l'ámbit públic i
privat. D'aquests, cinc son d'educació exclusivament infantil (tots ells privats), vuit
d'educació infantil i primaria (sis d'ells públics i dos de privats), tres d'educació
secundaria (tots públics) i un sol centre que treballa des de l'educació infantil fins la
secundaria en el sector privat. No presenta, pero cap escola universitaria ni
d'educació especial.

A l'época deis setanta el barri era conegut amb el peculiar nom de "lian shan po".
Com a reconeixement de barrí periféric, feia referencia a una serie televisiva on la
conflictivitat era molt marcada. En aquells moments, el barri no deixa de ser un lloc
amb molta població, amb nivells creixent d'exclusió social i on ha fet presencia una
de les problemátqiues majors que ha tingut el barri: el tráfic i consum de drogues.

A l'actualitat el barri és conegut amb el nom del Pont Vell, que recorda la
construcció del pont del carrer Tarragona ais anys setanta, com a conseqüéncia de
la construcció de l'autopista. En un primer moment el barri, sense nom oficial, era



anomenat com el barrí de! pont per un reduít grup de persones. Va ser amb
l'aparició de les Festes de la Tardor, quan es presenta la necessitat de donar un
nom "oficial" al barri que les acollia, i en certa manera li donen el nom del que
havia estat el pont tradicional d'unió de Cerdanyola del Valles i Ripollet. Així neix el
nom amb el que el coneixem en els nostres dies.

Si bé el Pont Vell fa referencia ais carrers ubicats a la zona inferior del barri i que
pertanyen al terme municipal de Ripollet, per referir-se a la zona superior s'utlitza
el terme de Can Tiana en referencia a una antiga masía del segle XVIII i, aquells
carrers que s'inclouen en el terme municipal de Cerdanyola del Valles preñen el
nom de Quatre Cantons en motiu de l'encreuament de la carretera nacional amb el
carrer de l'Estació.

El barri del Pont Vell i Tiana presenta tot un seguit de característiques especifiques
que han marcat la seva evolució al llarg del temps. Situat entre uns eixos de
comunicació que l'uneixen i al mateix temps el separen deis nuclis deis dos
municipis ais quals pertany administrativament: la carretera de Barcelona N-150 i
la passarel-la, l'autopista C-58, el riu Ripoll, la variant B-141 i la DV 1411 í la via
ferroviaria. Tot aquest conjunt de barreres han marcat la progressió i l'evolució
histórica del barri, dotant-lo d'una personalitat diferenciada de la resta de barris de
Cerdanyola de Valles i Ripollet.

L'augment de poblado ha sigut constant des del 1920, malgrat no ha estat fins
aquests darrers anys quan s'ha viscut els seus efectes de forma mes drástica, com
a conseqüéncia deis canvis urbanístics que están produínt al barri. Aquest
creixament no ha fet sino, promoure un increment en les diferencies socials.

Aquest barri, relativament jove si observem la taula 1, presenta una població que
va emigrar a principis deis seixanta i que s'ha mantingut fins a aquests moments.
Les característiques urbanístiques, amb blocs de pisos de protecció oficial del
Ministerio de la Vivienda franquista, han fet que aquesta població anés abandonant
el barri i es reubiqués ais seus marges, deixant pas a 1'arriba de població
nouvinguda en situado de precarietat i en risc d'exclusió social. Amb aquest
panorama, trobem famílies amb una marcada desestructuració social i amb uns
nivells d'estudis deficients o molt deficients (veure taula 2).

Amb aquesta perspectiva i amb ('arribada cada cop major de població procedent de
paísos extracomunitaris s'está produínt la "guetització" de la part inferior del barri
(veure taula 3), la que presenta els pisos mes vells, vers la part alta, amb vivendes
de nova construcció adrecades a població jove i amb uns nivells adquisitius alts o
mitjans-alts.

El barrí del Pont Vefl- Tíana está patint una nova transformado que el conduirá vers
una nova dinámica d'actuació, tant per part de les admínistracions publiques com
de les privades, vers la nova població que s'está ubicant ais seus límits.

Taula 1

Grup d'edat
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

Nombre d'hab.
2 y ? m l f i l

Font: Elaborat a partir de I'extrapola cío de dades del Cens de 1996. Població segons el Hoc de naixement
i edat. Ripollet, 1996. Districte I. Secció7a i 8a.



Taula 2
No sap Primaria EGB 1* EGB 2* FP Ir FP 2n BUP Títol Titol

Estudis llegir/ incomplet etapa etapa grau grau COL) mitjá superior
escriure ___

Nombre 63 354 733 286 139 90 139 55 44
Font: Institut d'estadística de Catalunya. Poblado segons nlvell d'instrucció. Recompte. Ripollet, 1996.
Districte I. Secció 001.

Taula 3

Origen !?1S£ = " i " " í Nascuts a Andalusia ^as,cuts a

a I Estat Espanyol I estrangerCerda n yola
Ripollet
TOTAL

584 i 321
851
1435

523
844

33
46
79

Font: Elaboració propia a partir de les dades extretes del Cens de Població de 1996 de l'Institut
d'Estadística de Catalunya. Dades de Cerdanyola del Valles i Ripollet.

L'análisi deis punts forts i punts febles del barri sorgeix a partir de les opinions i
¡nquietuds recollides en les entrevistes ais actors locáis i de les reflexions i debats
generats en els tallers participatius.

Els punts forts fan referencia a les fortaieses -elements favorables reals o
potenciáis que posseeix el barri i que constitueixen recursos ¡mportants per la
millora de la qualitat de vida de la població infantil i juvenil- i les oportunitats -
elements o factors de l'ambient, que sorgeixen des de fora del barrí pero que
afecten a la seva dinámica interna, que son potencialment favorables i que
representen avantatges o beneficis que el barri pot aprofitar.

Els punts febles fan referencia a les debilitáis -limltacions, defectes o
inconsisténcies que el barri té, que afecten ¡nternament o que constitueixen
barreres peí seu desenvolupament- i les amenaces -circumstáncies o fets presents
en l'entorn que representen perills que poden agreujar els problemes ja existents
en el barri i impedir o dificultar el seu desenvolupament.

La descripció deis punts forts i febles facilita la definido d'estratégies que
promoguin actuacions combinades sobre les quatre variables descrites. En aquest
sentit, les estratégies a seguir han de pretendre consolidar les fortaieses aprofitant
les oportunitats (punts forts) i reduir les debilitats contrarestant les amenaces
(punts febles).

Punts forts

• Existencia d'un teixit associatiu ríe i dinámic que treballa activament per la
millora del barri: conjunt d'entitats i associacions organitzades entorn ais
sectors que representen i ais interessos que persegueixen, fonamentalment
de tipus veínal, reivindicatives, culturáis, educatives i d'assisténcia social i
sanitaria. Totes elles es mostren compromeses en la millora del barri i les
actuacions que desenvolupen es dirigeixen en aquesta direccio.

• Marcada identificado del veínat amb el barri i destacable consciéncia de
barri: el fet que el barri quedi aíllat deis nuclís urbans de Cerdanyola i
Ripollet i que la població se senti "oblidada" per les administracions locáis ha
afavorit la construcció d'un sentiment identitari molt fort i compartit entre
els veíns. La consolidació d'aquesta consciéncia de pertányer al barri
afavoreix a la cohesló social i a la participado ciutadana.



Reconeixement del Centre d'Esplai La Gresca com a associació que treballa
peí benestar d'infants i joves: La Gresca, malgrat ser una entitat
relativament jove, ha assoíit alts nivells de reconeixement social per la seva
trajectória i les tasques que desenvolupa. Des deis seus inicis ha rebut el
suport de les entitats veínals i culturáis del barri que veuen la necessitat
d'un centre d'educació en el lleure per a infants i joves.

Vinculado vernal amb el teixit associatiu, generant una amplia participado
ciutadana: les entitats i associacions del barri compten amb una base social
amplia i ben definida, i amb una forta implicado deis seus recursos humans.
Aquest fet és valorat com una de les seves fortaleses mes importants. La
realització d'actuacions conjuntes dirigídes a la població del barri ha generat
una dinámica rica en participado ciutadana i mobilització social.

Situació del barri molt próxima a alguns servéis municipals d'ambdós
municipis: malgrat les limitacions d'accés de la població del barrí ais nuclis
urbans de Cerdanyola i Ripollet, existeixen equipaments públics d'ambdós
municipis situats en zones próxímes al barri, entre els que destaquen el
Casal de Joves Altimira de Cerdanyola i la Biblioteca de Ripollet.

Existencia d'una xarxa viária i de comunicado amplia: la carretera nacional
N-150, les autopistes C-58 i A-7, la xarxa de ferrocarrils RENFE i la línia de
bussos interurbans se sitúen próxims al barrí, fet que beneficia la mobilitat
deis seus habitants. Sí bé aqüestes ¡nfraestructures de comunicado, per un
costat trenquen el tramat urbá i separen el barrí deis nuclis urbans de
Cerdanyola i Ripollet, per altre costat faciliten els desplagaments de la
població del barri fora deis municipis ais que pertany i alhora potencia el
barri com una zona idónia per a la instal-lació d'infraestructures comerciáis i
de servéis.

Arribada de nous veíns: el barri, en procés de creixement ¡ de construcció de
nous habitatges, és una font d'arribada de nova població, constituida
majoritáriament per famílíes joves. Aquest fet suposa l'augment de la
demanada de servéis amb els que el barri no compta, pero alhora suposa el
creixement i la consolidació de la població del barri.

Punts febles

Existencia de barreres arquitectóniques i naturals: l'autopista, el riu, la vía
ferroviaria i les diferents carreteres confereixen al barrí un carácter "aillat"
de la majoria de servéis i deis nuclis d'ambdós municipis. Aquest fet
constítueix una de les principáis preocupacions de la població i és el motor
de les reivindicacíons del teixit associatiu i veínal.

Falta de manteniment del barri real i efectiu que provoca l'aparícíó de zones
poc saludables i inadequades per a la realització de les actívitats per les
quais han estat creades, com per exemple les zones verdes i esportives.

Falta de servéis sanitaris: la manca d'un servei d'ambuláncies efectiu i d'un
servei medie ¡ pediátric adaptat a les necessitats del barri, juntament amb la
manca d'informació i educació per a la salut conformen al barri com a
demandant d'una millor qualitat sanitaria.

Manca de servéis educatius extraescolars i de temps lliure: l'existéncia de
dues escoles i un instituí allunyats del nucli del barri generen fragmentació.
Alhora, la falta d'atenció familiar i la manca d'activitats fora de l'horari
escolar incideixen en el rendiment educatiu deis infants i joves del barrí.



Planificado urbanística inadequada: la construcció massiva d'edificis provoca
que el barri tingui una distribucio urbanística caótica.

Manca d'una xarxa comercial i industrial prou amplia per satísfer totes les
necessitats del barri. La industria inexistent genera una marxa constant deis
treballadors del barri a zones industriáis. Treballadors poc especialitzats i
amb marcada precarietat laboral.

Baixa preocupació i implicació de les administracions locáis per resoldre els
problemes del barri i falta d'un referent municipal que genera una gran
mancanc.a de servéis, recursos i espais públics. Existencia d'una
administracio mancomunada que no resol els problemes reals del barri, amb
escassos recursos humans, técnics i económics i poca claredat del seu
sistema de govern.

Manca d'informació a la ciutadania: malgrat es constata l'existéncia de
servéis que s'ofereixen al barri, ia manca d'informació genera un
desconeixement general sobre la seva existencia.

ENTREVISTES

Problemátlques
- Sensació de barri de frontera

• Massificació de la poblado

Degradació del barri

• Manca d'espais públics, lúdics i de
trobada

• Manca d'activitats per joves i
alternatives d'oci

• Manca d'informació

• Precarietat laboral de la població
juvenil

• Inseguretat ciutadana

TALLERS LÚDICS INFANTILS

Problemátlques
• Falta i degradado d'espais d'oci,

educatíus, esportius i de trobada
- Manca de servéis i activitats

dirigides ais infants
• Inseguretat ciutadana
• Desiformació

Alternatives de solucló
Disminució de les barreres
arquitectóniques que el separen
d'ambdós municipis
Reorganizado de la distribucio
urbanística del barri
Adequació i manteniment deis espais
públics, vies i carrers
Creació d'un espai polivalent amb
continguts que responguin les
demandes de la població
Creació d'un lloc de trobada juvenil,
pie de continguts que responguin les
demandes de la població juvenil.
Millota deis cañáis de comunicació i
d'informació
Foment d'espais que facilitin la
inserció deis i les joves al món
laboral
Millora de la seguretat ciutadana i
l'autonomia

Alternatives de solució
Millora i creació d'espais d'oci,
educatius, esportius i de trobada
Millora i promoció de servéis i
activitats
Millora de ia seguretat i l'autonomia
Millora deis cañáis informatius i
foment de la participació



TALLER DIAGNOSTIC PARTICIPATIU

Problemátíques
• poques activitats i servéis

• manca d'espais

manca de participado

• desordre urbanístic

Alternatives de solució
reivindicado a l'administració pública
impulsar noves iniciatives i activitats
fer xarxa i sinergia entre les entitats
foment de l'associacionisme juvenil
ocupado d'espais en desús
reivindicació d'espais
análisi d'espais possibles i usos
innovació en comunicació i informado
implicar a la poblado
punt d'informació juvenil
reivindicació de les millores
planificado comunitaria
pressupostos participatius

El barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons es regeix administrativament per la
Mancomunitat de Municipis, creada ais anys seixanta pels Ajuntaments de
Cerdanyola del Valles i Ripollet, a qui s'agrega al 2000 l'Ajuntament de Monteada
Reixach. La Mancomunitat, tal com estableix els seus estatuts, té per objecte "unir
els esforgos i possibilitats económíques deis tres municipis per a la creado i
sosteniment de servéis", que es concreta en l'ámbit de les següents matéries:
ordenació del tránsit, execució urbanística, protecció del medi, salubritat pública,
servéis funeraris, servéis socials, transport públie, activitats culturáis i mitjans de
comunicació social. Com ha evidenciat el diagnóstic, la Mancomunitat podría
esdevenir una bona instancia per a la gestió deis afers públics del barrí, pero la
seva capacitat es veu molt limitada per la falta d'una major estructura técnica, el
reduít pressupost que disposa i la manca de voluntat política de les administracions
implicades.

Peí que fa a les instáncíes municipals tant de l'Ajuntament de Cerdanyola del Valles
com de l'Ajuntament de Ripollet, el diagnóstic ha mostrat un ampli desconeixement
per part deis carrees técnics i polítics de les problemátiques, les necessitats i les
demandes de la població infantil i juvenil del barrí, així com la manca d'actuacions
especifiques dirigides a aquests col-lectius i aquest barri. Tanmateix, es valora que
peí seu ámbit d'actuació i competéncies, les instáncies municipals amb majors
possibilitats de prestar servéis a la població infantil i juvenil del barri son, per part
de Cerdanyola del Valles: la Regidoría de Joventut, de Servéis Socials, d'Educació,
de Promoció Económica i de Cultura; i per part de Ripoilet: el Patronat de Cultura i
Joventut, la Regidoría de Servéis Socials i Ensenyament, el Patronat Municipal
d'Esports i el Patronat Municipal d'Ocupació.

i

Al barri Pont Vell-Tiana quantitativament existeix un bon teixit associatiu format per
13 entitats. Aqüestes son:

Associacions veínals (AA.VV. Can Tiana-pont Vell, AA.W. Quatre Cantons)
Associacions culturáis (Comissio de Festes de la Tardor, Diables de Ripollet)

• Entitats reivindicatives (Plataforma Valles Net de Residus, Fórum Soterrem
TAu topista)



• Entitats d'assisténcia social i sanitaria (Creu Roja, Associació de Malalts de
Parkinson, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoc,)

• Entitats socio-educatives (Centre d'Esplai La Gresca)
• Entitats lúdiques {Associació de Pesca, Associació de Radioaficionats)
• Entitats gremials (Associació de Comerciants)

Des d'una perspectiva qualitativa, la capacitat institucional, de gestió, económica i
política deis diversos actors socials és molt variable, com també ho son els nivells
de consolidació, experiencia, reconeíxement social i capacitat técnica. En general,
es tracta d'entitats poc institucionalítzades i poc professionalitzades, de carácter
informal i basades fonamentalment en el treball voluntan. La base social de les
entitats és molt variable i poc definida com ho son el número de socis, membres i
col-laboradors. En aquest sentit, el voluntariat és un deis principáis trets que
fonamenta la dinámica de les entitats. Es tracta d'entitats sorgides i mantingudes
des de la societat civil, en la majoria d'elles existeix una forta implicació deis
recursos humans i aquesta és valorada com una de les seves fortaleses mes
importants.

El sociograma servetx per representar graficament e! conjunt d'institucions, entitats
i col-lectius que interactuen en el barrí. De la seva observado ens podem fer una
idea de les relacions socials, institucionals i de dependencia económica entre les
administracions locáis i les entitats presents al barri.

Algunes observacions a destacar a partir del sociograma son:

Les entitats que mantenen nivells mes alts de relació interinstitucional son
I'AA.W. Can Tiana, la Comissió de Festes de la Tardor, els Diables de
Ripollet i el Centre d'Esplai la Gresca. Aqüestes entitats formen en nucli de la
xarxa associativa del barri. La major part d'aquestes treballen dins l'espai
comú del Centre Cívíc Mancomunitat, fet que afavoreix l'articulació i
coordinació entre elles.

• Predomina les entitats que actúen en l'ámbit del municipi de Ripollet, com
son: AA.W. Can Tiana, els diables de Ripollet, Soterrem l'Autopista, la
Plataforma Valles Net i l'Associació de Pesca. Les entitats que actúen en
l'ámbit mancomunat son la Comissió de Festes de la Tardor, el Centre
d'Esplai La Gresca, La Creu Roja i l'Associació de Malalts de Parkinson.

• Peí que fa a les relacions que les entitats estableixen amb l'administració
pública, s'observa una tendencia majoritária a establir-se amb la
Mancomunitat i amb l'Ajuntament de Ripollet. D'altra banda, peí que fa a les
relacions económiques, s'observa una doble relació entre les entitats i les
dues administracions municipals.



Casal de
Joves

Escola
La Sfnia Biblioteca

Mancomunrtat

Biblioteca
Escola
d'adults

ÍES Lluls
Companys

Escola
Tiana

Centre
Cfvic

Escola
Escursell

IAss
P«rktn«nn



L'últim punt, peí que fa referencia a l'estudi consta d'un conjunt de propostes i
estratégies fruit del procés participatiu de diagnostic i planificado. Es recuden tant
propostes concretes a desenvolupar, com idees, suggeriments i iniciatives
realizables a llarg termini que requereixen d'una major definido. Aqüestes
propostes están íntimament interelacionades i en molt casos son simultánies, de
manera que cal tenir-les en compte de forma conjunta, ja que una mateixa acció
pot respondre a interessos de díferents eixos estratégies.

Espai

El diagnostic han evidenciat la manca d'espais adequats per ais infants com un deis
principáis punts febles del barri. Enfront aquesta situado es proposa:

Habilitar un local digne i amb l'equipament necessari per a la realització de
les activitats de l'esplai dirigides ais infants

• Incidir i reivindicar la millora i conservado deis espais verds i lúdics públics
del barri

Activitats i servéis

Esplai de dissabte: L'esplai constitueix una forma alternativa de viure el temps
[Mure, que a través de la seva acció socioeducativa intenta afavorir el creixement i
el desenvolupament deis infants, la construcció d'una democracia participativa i la
lluita contra les desigualtats socials. L'estratégia a emprendre ha de dirigir-se a la
consolidació de l'esplai de dissabte per aprofundir i millorar la seva tasca. En aquest
sentit es contempla:

" Augmentar ('oferta de les activitats socioeducatives
• Millorar la qualitat educativa de les activitats que es realitzen
• Donar suport a la formació deis monitor i monitores com un element clau de

millora de la qualitat pedagógica
• Aconseguir majors nivells de recursos financers, infraestructurals, técnics i

humans
• Promoure la coordinacíó de l'esplai amb la resta d'agents socioeducatius que

actúen en el barri (escoles, AMPAs, servéis socials, etc.)

Activitats de vacances: L'estiu és un moment idoni per les activitats de lleure com
son els casáis d'estiu, les colónies i els campaments. Les activitats de vacances son
activitats educatives, formatives i lúdiques puntuáis pero que representen la
continuítat del projecte d'esplai al barri durant tot l'any. L'estratégia a emprendre
s'ha d'encaminar a consolidar i millorar les activitats de vacances que La Gresca ja
realitza i a impulsar noves activitats. Aquesta estrategia es concreta en el següents
punts:

• Augmentar la franja horaria del casal d'estiu
Oferir servei d'acollida al casal d'estiu
Oferir servei de menjador al casal d'estiu

• Impulsar les colónies í els campaments com a formes históriques de lleure
infantil durant les vacances

• Dissenyar noves propostes d'activitats com poden ser rutes, camps de
treballs, intercanvis, etc.

• Incidir a l'administració per a la concessió de beques de colónies i casáis per
a la disminucio de les desigualtats socials en l'accés ai lleure educatiu



Esplai diarí o centre de Carda: Davant la problemática detectada de la manca
d'activitats i servéis socioeducatius dirigits a la poblado infantil es proposa impulsar
la creació d'un esptai diari o centre de tarda que ofereixi activitats fora de l'horari
escolar que complementin la formado reglada deis infants. En termes generales, les
principáis línies d'actuació per a la dinamització d'aquest espai son:

• Activitats educatíves i lúdiques: tallers, ludoteca, activitats d'esplai...
• Biblioteca i reforg escolar
• Servei d'acollida i d'acompanyament a l'escola
• Activitats esportives al Pare Massot

Participació

Per potendar la participació deis infants a les diverses activitats de La Gresca cal
una ferma implicado de tots els agents socioeducatius. En aquest sentit, algunes de
les línies estratégiques han d'orientar-se a:

• Millorar la coordinació entre els diferents agents socioeducatius del barri:
l'esplai, les escoles, les AMPAs i ¡'administrado local

• Impulsar la coordinació entre les entitats del barri per crear sinergia i fer
xarxa

• Impulsar el treball amb les famílies, inicíant un programa específic
• Millorar eis cañáis i mecanismes d'informació, comunicado i difusió

Espai

La principal problemática detectada i la que major émfasi ha recollit és la manca
d'espais apropiáis per la poblado juvenil que cobreixi diferents necessitats i amb
váries funcions. En aquest sentit es detecten deficiéncies greus en quan a la manca
d'espais verds, espais lúdics, espais formatius, espais de lleure i espais de relació i
de trobada. Davant aquesta situado, es proposen les següents estratégies
d'actuació:

• Habilitar un local per joves adequat per la realització d'activitats
Reivindicar la millora i la conservado deis espais verds, lúdics i equipaments
esportius existents

Activitats i servéis

Enfront les problemátiques detectades de manca de servéis i activitats dirigides a la
població juvenil ens proposem consolidar com a entitat un marc associatiu de lloc
de trobada on els joves puguin establir relacions interpersonals positives obrint-se a
altres perspectives i possibilitats. En aquest sentit es proposa la creació d'un Casal
3ove que organitzi activitats i ofereixi servéis tant en l'ámbit formatiu-ocupacional
com en l'ámbit lúdic-relacional.

Peí que fa a l'ámbit educatiu, formatiu i ocupacional les línies d'actuació prioritáries
a emprendre son:

- Activitats formatives no reglades
• Aula d'informática i internet
• Biblioteca, aula d'estudi i reforg escolar
• Punt d'informació, acompanyament i assessorament



Pe! que fa a l'ámbit educatiu, lúdic i relaciona!, les actuacions principáis a iniciar
son:

• Espai de trabada i de relacions
• Tallers i activitats creatives
• Activitats d'oci nocturn no consumista

Activitats de vacances: ruta, camps de treball, campaments...

Participado

En el marc del Casal Jove, per tal de promoure la participado de la poblado juvenil
es conceben les següents estratégies:

• Fomentar de l'associacionisme juvenil i inserció deis joves en la dinámica
associativa del barrí

• Promoure l'autogestió del Casal Jove per part deis participants
• Innovar i millorar els cañáis i mecanismes d'informació, comunicació i difusió

dirigits a la població juvenil
» Impulsar processos de coordinació entre entítats deis barris

És en el tercer sector on afloren les necessitats emergents en molts ámbits de la
ciutadania, i es caracteritza per un factor de proximitat i immediatesa cap ais
col-lectius implicáis i per la especialització en els díferents i variats ámbits
d'actuació. Les entitats del barri presenten una major flexibilitat i agilitat enfront la
cárrega burocrática de l'actuació de l'administració i es mouen per valors i objectius
socials compartits. Les associacions son necessáries per democratitzar la societat i
per responsabititzar a la ciutadania deis afers públics.

El teixit associatiu del barri disposa ja d'algunes décades d'experiéncia democrática
i és impulsor de valors de solidaritat, font de recursos, d'idees i de projectes que
permeten impulsar el dinamisme del barri. És important exercir el dret a la
participado de forma col-lectiva, mitjangant les organitzacions autónomes i própies
de la ciutadania. En aquest sentit, les entitats del barri necessiten reforcar-se i
prendre consciéncia del seu paper per tal d'augmentar la participado ciutadana a
través d'elles.

Des de La Gresca l'estratégia que ens proposem emprendre cap al teixit associatiu
respon a linteres de buscar major coordinació d'esforgos i aconseguir efectes
multiplicadors:

• Promoure mecanismes i espais de coordinació interinstitucional i de
participado ciutadana fent sinergia entre les entitats i creant xarxes socials
Impulsar nous processos de planificado comunitaria per donar continuítat al
present estudi i estendre'l a altres sectors no contemplats en el mateix

• Unir esforcos en les reivindicacions veínals conjuntes per a la míllora de la
qualitat de vida del barri

Respecte a la població infantil i juvenil, el procés de diagnóstic participatiu ha
evidenciat un conjunt de deficiéncies, problemátiques i necessitats de la població
infantil i juvenil del barri. Davant d'aquesta situació, l'administració pública ha
d'assumir les seves responsabílitats per tal de millorar la qualitat de vida deis
infants i els joves a partir de les seves demandes.



• Impulsar una política de disminució de les desígualtats sociats i del risc
d'exclusió social

• Facilitar l'accés ais servéis formatius i de temps lliure a la poblado infantil i
juvenil, posant especial émfasi en els collectius mes desfavorits

• Promoure la integració sociocultural i intercultural, activant mecanismes de
cohesió social i d'identificació amb el barrí
Impulsar la idea de Projecte Educatíu de Barrí, aglutinant tots els seus
agents socials i educatius per treballar per un barrí adequat ais infants i
joves

Respecte al teixit associatiu, ('administrado - i molt especialment l'administració
local- i les entitats del barri poden ser complementarles en la dinámica del barrí, ja
que están en el mateix procés de millora de qualitat de vida de les persones i
conflueíxen en el territori per realitzar les seves activitats, cadascun díns el seu
ámbit de competéncies i d'autonomia. Complementar-se, unir esforcos, coincidir en
projectes i innovar en la participado ciutadana pot esdevenir la millor manera de
dinamitzarel barri:

• Fer una aposta ferma i decidida per l'enfortiment del teixit associatiu, donant
suport a les iniciatives socials i respectant el principi de subsidiarietat

• Formular una política de suport económic i infraestructural al
associacionisme del barri per garantir una major quantitat de recursos i
dotar d'espais adequats

• Legitimar i reconéixer el sector associatius, i Impulsar i difondre les
activitats de les entitats, fent campanyes d'informació i reforgant la seva
imatge i la presencia social
Impulsar la definido conjunta i dialogada entre l'administració i el conjunt
d'agents socials i educatius de la política municipal respecte al barri i
especialment la població infantil i juvenil

• Mantenir una relacíó de confianga de l'administració cap al sector associatiu,
respectant els seus principis definidors i la naturalesa de rassociacionisme

Respecte a La Gresca, en termes generáis es veu necessari un suport ferm i decídit
de les administracions, com a associació sense afany de lucre que fa de l'educació
en el lleure d'infants i joves la seva manera d'apostar per la democracia
participativa i la lluita contra les desigualtats socials:

• Donar suport a l'entitat amb dotacions d'infraestructura dignes adequades a
les seves necessitats

• Establiment de convenís de col-laboració globals i plurianuals que augmenti
la dotació de recursos í faciliti els equípaments necessaris i, promoure
iniciatives que fomentin la sostenibilitat económica de l'entitat

• Atorgar primacía a l'entitat i al sector associatiu en general, enfront les
iniciatives lucratives que fan negoci amb l'educació (servei de menjador,
activitats extraescolars, casáis d'estiu...)

• Iniciar una política de disminució de les desigualtats socials en l'accés al
lleure educatiu (beques, collaboració servéis soctals ¡ altres árees amb
l'esplai)

Des de La Gresca l'estratégia que es proposa emprendre envers a les
administracions publiques ha d'articular-se amb una actitud crítica, reivindicativa i
propositiva:

Donar a conéixer el barri, el teixit associatiu, el procés participatiu de
diagnóstic i planificado i els projectes resultants

• Iniciar processos de diáleg, negociació i concertado generant interés pels
resultats del procés participatiu de diagnóstic i planificado



Finalment, cal dir que l'execució de l'estudi ha generat inevitablement un conjunt
d'expectatives que no s'han de perdre de vista. El procés de diagnóstic i
planificado, per una banda, ha evidenciat l'interés de La Gresca i el conjunt del
teixit asssociatiu per dinamitzar i transformar el barrí, així com la possibilítat d'obrir
noves árees i estratégies d'actuació peí desenvolupament de la poblacíó infantil i
juvenil. Per altra banda, s'ha divulgat el treball de La Gresca i s'ha promogut
l'interés, la implicació i la participado de la ciutadania, les entítats i les institucions
locáis en el barri. S'espera, dones, que l'estudi serveixi d'instrument, orientado i
motivació per tots aquells agents socials i institucíonals implicats en la
transformado del barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons.



5. Annexes
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Tira cómica d'Aleix Saló publicada a la "Revista de Ripollet" fent referencia a l'estudi
del CE. La Gresca. Aquesta tira cómica seria la invitacio per a la Exposició que sobre
el Projecte Diagnóstic Participatiu es desenvolupá al Casal de Joves de Ripollet del 17
al 27 de Setembre del 2002.

L'Esplai La Gresca estudia el barrí del Pont Vell
per dissenyar noves formes d'intervenció
El Centre d'Bplai La Gresca es traba, després de vuit anys de
treball, davant la necessitat de rcformular l'actuació de t ' « -
p>9¡ al barrí per tal ri'introriuif millnre^ en el *pu funririna-
ment i iniciar noves formes de tretoall.
Scgons un comunicat de l'esplai, l'objectiu és ser tin agent
mis de transforma ció del barrí ¡ de millora de la qualilal Je
vida d'infants i joves l'aetuació aqueste anys s'ha ct-ntrat a
fer-se un lloc a la xarxa associativa, fer-sc coneíxcr i fer
conéixer la seva tasca a la població del barrí. Ara es volen
centrar en eí disseny de novts formes d'intervenció per seguir

treballant com un deis elementa dinamitado re del barrí.
Per elaborar aquest projecte d'intervenció han trobat neces-
« r i f̂ r una inwpíMgnnn previa qur <prtá rluent .1 tprme rntrr
cls mesos de gencf 1 marc, amb Tallers Lúdics Participatíus,
adre^ats a infants i joves, i els Tallers de Diagnóstic Parti-
cipalíu per a jovrs i població adulta.
L'objectiu és que el projecte d'intervenrió siguí viable. Per
aixó cal un diagnóstic serios 1 sistemátic que reculli la siiua-
ció del barrí i les necessitats dets infants i joves, i a mes que
siguí realista.

"Tot Cerdanyola" núm.: 744 (28/02/02-6/0/02)



Una
alternativa

al carrer

Revista "Carrer"
2002.pp.14-15

núm.:34. Primavera

El barrí Pont Vell es troba
separat de Rípollet, de qui depén
administrativament, pe) r iu,
l'autopista i una carretera. De
Cerdanyola, la població veína,
n'está separada per la carretera
nacional. Aqüestes barreres han
afavorit en els habitants del barrí
una sensació de llunyanta res-
pecte deis nuclis centráis de les
dues poblacions, a les quats el
bairi está mancomunat.
El relatiu aíllament del barrí, on
predomina gent treballadora
amb mitjans económics baixos,
ha provocat masba sovint que fos
un pol d'atracció per a activitats
delictíves com el corriere o el
consum de droga. És en aquest
context, al qual s'afegeix la fal-
ta d'activitats culturáis i d'espais
d'ocl, que va nélxer l'esplai La
Gresca l'any 1994.
Va néixer per aportar una alter-
nativa al carrer, a la televisió, a
la manca d'activltats adrecades
ais joves i ais infants. La gent de
la Gresca no perd les forces i vuit
anys després del naixement de
lespla i , després d'haver-se
consolidat en el teixit associatiu
del barrí, empreñen ara una
nova etapa en qué es volen cen-
trar en noves formes d'inter-
venció tot continuant treballant
per l'educació deis infants i deis
joves amb l'esplai de dissabte,
les colónies, els casáis d'estiu i
les ludoteques escolars.
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20 anys

Núm 251 / M dt M I M mi i tm »i

El barrí de Can Tiana-Pont Vell
vist pels joves deJ'Esplaj la Gresca

Monográfic que la revista de Ripoliet dedica al Manifest deis Joves de la Gresca amb
motiu de la presentació del "Llibre Gegant del Barri Pont Vell i Tiana amb ulls d'infant".

"Revista de Ripoliet", núm.: 251 del 28/03/02. Portada



mrmí K nrtun/TBHKU m

El barrí de Can Tíana-Pont Vell,
la visió particular del

u Centre d'Esplai la Gresca
Ens presentera som el Grup de grans de! CE. La Gresca, les nostres edats osciHen
¡ntre els 12 i els 15 anys i hem decidit fer un Manifest del Barí Pont Vell-Tiana perqué
'olom explicar un3 serie de coses que paesen a! nostre entorn.

tí laGrcscí / lom Rsrrtn

En p'imef Boc. i abars de comenoa* volem dw Que ens estinem el nostre barn ¡ que hem volgut fer ei manifest

perqué no esta en (es oondbons que nosalíres voldriem per una serie de qüestions

Eixos de comunicació
La passarella es un oesasire. no l'han rrHlorat

snó que cada cop esta pitjor els nurs semWen

que no tíSDqum acabáis i la rampa del final ro es

veu (quan *as camnant no vws e final de la

rampa ¡ ei de les escales i pots caurt>) i els jai-

dins que var * r que faren a baix ro existeixen

Entrada a la pas»ar»M«,
L autopista rolesta ais mns en molts as- ra*p«ct« «• deixat i tn»t

pactes, p*1 la contatrhnacio, tant cte fums com ce swoHs com pe penli que

smposa temf un gran btoc de pisos al costa; de la rraiewa amo les temWes con-

.m arnrten' poríria teñir en tot el bloc, d'hahitatges

Passarel-la plena de gent
amb les parets plntade* ¡

bruic»

Vista de
l'a utopista

un diftcabt»
a la tarda.

Entre
tetmana

esta plena
de cotMes,

OlS KOUS
vottant»

están biuts

TÍ'l

El rostre barrí esa enrofíal de carreteres i eixos de comunt-

cació pero per ais vendes perqjé nosalrres com a vla-

nants podem passar per la Carretera <Je Barcelona none*;

P 6 ' d o s | l0C5 Ia ^ ^ tornes exis»ixer o be rJos semáíors o

be un pas suterrani que a vegades no te llun i esta OTJÍ. i que

la gent amb crosses o couets de nen no pot utiiitzaf perqué

nemes té escales.

Aspecte general del barrí

- El riu semüta una daveguera segóos els ümcsnéa (te dolor i ta pudor

i els seus voltants estar bruts i ptens de brossa

' Er general el barn está brut. els uxilenídors sovínl están plerts < les

«combraríM shan de deixar al térra, encara que motes vegades la

culpa la tenin nosallres

Sovínl ens irobem xetingues ai le-n sobretot a la zona del pare > a la

parí alta del bam, or están els tal*ers amb el peni' que aíxó significa
Con teñidor» d'escombraile»

bruta I plena a vessar

Revista de Ripollet", núm.: 251 del 28/03/02. Reportatge Joves. P.p. 10



m s n K uratiET / TBU BE u SHMMI

i Ja no «ueiia re» per
construir, aviat no

conoixorom vi barrí

L'arnbulaton
d**«p»cififist0s. que

lambo acull ni metge de
capealara del h»rr¡.

To taiment

Manifesi deis loves del CE La Gresca
Urbanització del barrí

Están construmt pisos portel c: tan.; ja nc h¡ na (loes

Hiores per a poder eslar-se tranquil

Mo tii ha aparcament per ais cotxes i ete

posen per tot arreu, a les voreres. ais espas t

verds

No hi ha pfou zones verdes al oam, temm

dos pares a la pati de tidix del bam. pero a

la zona de Can Tiara no tervm cap espai

ve^d on poder [ugar.

Sanitat
La Creu Roía ja no té les amfau&ncies i

nontés Ijrcfona el p'acfccanl Si tennn una

urgenca i hem ae fer sefw uaa amputar-

cta ena hem d'espera'- a que amsin des de

SabddeH.

No tcnim m¿¿ que un metge de capea-

lera al barrí que ro arriba per a tota la geni.

que ha cfanar al melga al centre de RtpdteL a

mes no hi ha serveí de Pediatna i tots eis nens han

d'anar per for^a a i'ABS rip Ripollet

Tot * t t i plv de cotx»s i el»
pasio* per a wianants no • •

La Creu Roja rntg
tancada, Ja no ht ha

Revista de Ripollet", núm.: 251 del 28/03/02. Reportatge Joves. P.p. 11
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Manifesi deis loves del C.L La Gresca

L'eseola Tlana * I» part «lia del barrí. Té molt
bon«& infraestructuras pero esta lluny ¿el cvntr»

Industria i comerlos

No h ha boligues de

nurwdes coses ai barn. així que

si votó comprar alguna cosa

especifica has cíe mamar fora,

o 3 Cerdanyola o a Repolle;

Al bam tampoe hí ha empre-

ses m industries aixi qje la

geni ia de marxaf del bam

pef poder trebal lar

i

No M ha industria al barrí i la
g«nt ha de sortír a treballar
lora. A la foto, un deis pocs

tallera que lr«*b;ill©n al barrí, i
qua no es un mócame

Educado
Tenim dues t&cofes Tona i Escurseil, pero totes

dues estar aHunyades del centre de' bam, una a la

pan oe dad ¡ ra ta a raítra banda de ta passafel la.

Tambó tenrni un bntitut que está a) costat de

TEscursefl i per tant esta atíunyat del centre del

barn.

Gent
Com es un bam que no está a cap deis

publes, n| a Cerdd'tyula '•" ^ Ripoltel. cap

se'n cuida t per a¡xó acaba ambant geni

rroít "marginar, inmigrante sense

sos o, el que és mol( píj

que busquen Hcxs sense vigilancia per

punxar-se i "material" per a col locar-se

El barrí es Ufi Hoc de troboda, g«nt jugo ni a una
dm Ivs poqu«rs iones verdes que hi ha, pero

reconvertí! r l c.imp (k» potanca *n can na d«
va tobo!, ]a qu* rto n*hi h« e*p al bi*rn

Mes aqüestes raons votem expressar el nostre

I rebug a la siluaaó de) Bam del Poní Vell-Tiara

perqué ens ESTIMEM EL NOSTRE BARRÍ t perqué

VOLEM QUEDARNOS AQUÍ TOtem que ens soiucionin

lots aqijests problemes volem

1 Un Roe on poder-fios reunir, no hi ha cap Hoc penqué

la geni pve es pugui estar tranquilla.' 2 Voíem mes

roñes verdes .' 3. Votem un bam net / 4 Votem un nu

nei./ 5 Voiem que ens soternn l'atrtopjsta - . aixi )a no

tarik fali.1 que ens arreglin el desastre de la passarel la <

6 Que po5m mes semátors per b^vessar la carretera •'

7 Que posin rn«s rortenidors rfesromhranes, setec-

tius i normáis i 8 Que parin oe construir pisbs al bam

19. Que facm un ambulaton at barri /10. Que millonn

les voreres \ que les factn adaptades perqué la geni

amb Qiscapacitats puguin passe^ar tranquil lamen! per

fot arreu. t H Votem que psssin mes autobuses 112.

Volem una parada de taxis ara tiern clarar a

Cerdanyota o a Ripotlet per poder agafar-ne jn,

Totes aqüestes son les nostres demandes, demandes

que hem fet perqué creiem que af nosin? Darrl es poden

fer moltes coses i que no tw ha nmgú que es preocupi

per a fef tes, demandes que fem perqué akjü ens escol-

ti i sencarregui de fer-tes, perqué la gent del Ba^i de

Pont VeH som twna gent. que aoceptem a lothom, stgui

rfon siguí, perqué creiem que entre tots podrem Trans-

formar el bam q je tant ens estknem en un gran barri.

Gracies per escoltar-nos.

Grup de Joves riel CE. La Gresca

"Revista de Ripollet", núm.: 251 del 28/03/02 Reportatge Joves. P.p. 12



• m n R «muí / KIMUIH itm

El 8é aniversari del Centre d'Esplai La Gresca
es celebra amb torga éxit i participació
La festa va comptar amb la presencia deis veíns i veines del barn i de l'esplai L'Estel,
Les activítats amb mes éxit de participació van ser el concurs de díbuix i el taller de foc.

El 8é amversan de la Gresca es

va celebrar segons ta progra-

mació prevista ei díssabie 23 de

man; amb una gran afluencia de

püWic Ais acles van participar per-

sones tant de i 'espía* com de fcva

d'ell i també es va comptar amb la

presencia del Centre d'Esplai

i'Estei. Al mati ets riere i nenes

van esmorzar al pare Massot i

despres van fugar al parxís

gegsnt ¡ van fer uva petita nfa.

entre d'altres focs. Pero les activitals

que van lenir mes d'éxrt van ser les

de la tarda Entre eJIes. destaca el

Eli »*ns i nmnm% v»n participar en
diversos Joca i concursos

concurs cíe dibuw i el taller de foc

óets diables dp Ripcrfie!. rnofrmnt en

el que es van concentrar mes de 200

ftt
nens • nenes. Carme Ai<Jana,

coonünadora de La Gresca valo-

ra molt positivament tots e's actes

i la paftcipació üe la gent del barn

i d« Ripollet en genera) Un deís

moments mes esperáis va ser el

bererar amb el paslis tfaniversa-

ri. tot i que no n'hi va baver per

tothom perqué va assístir mes

gent de la prevista. La presenta-

do del UitHB Gegant del Barrí

Pont Vell va agradar molt ais

asstsients. AWana afirnia que "esí&m

moH contents de com va mar (oí i

esper&m que es tomi a repetir".

"Revista de Ripollet". Núm.: 251, 28 de marg del 2002. p.p.:28



ESTUDI DIAGNOSTIC PARTICIPATIU DE LA

POBLACIO INFANTIL I JUVENIL BARRÍ PONT VELL

TIANA I QUATRE CANTONS

Presentado d'un projecte de participado social

AtewSató
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INTRODUCCIO

Aquest projecte parteix de la iniciativa de l'equip de monitores i monitors del Centre d'Esplai La

Gresca, del seu objectiu com entitat de ser un agent social de transformado del barri i de la seva

convicció que la millor manera d'assolir aquest objectiu és impulsar un procés participatiu entre els

diferents agents i institucions del barri.

Aquesta intenció es va concretar en fer un diagnóstic participatiu de les necessitats del barri on

l'entitat actúa i, per tant, un disseny en comú de les estratégies a posar en marxa per impulsar

objectius comuns, treballar en xarxa, etc.

El fer aquest procés de treball conjunt implica de per sí avanzar en l'assoliment d'aquests objectius. A

la vegada, pero, reforja la dinámica interna de l'entitat i permet implicar els infants, els joves i les

famílies.

S'ha partit d'un alt nivell de compromís i de corresponsabilització per part de l'equip de monitors i

monitores de l'entitat, que han sabut il- lusionar i implicar a altres persones i institucions del seu

entorn.

La propia dinámica que ha generat aquest diagnóstic participatiu ha estat suficient per mantenir la

motivació de tots els implicats i, encara mes, els resultáis positius que s'han obtingut han permés

iniciar noves línies de treball, noves accions tant a nivell extern (amb les altres associacions de barri,

per exemple), com a nivell intern (reforcament ¡ nous projectes amb els joves de l'entitat, etc.)

En aquest sentit, destaquem tres projectes a mode d'exemple, que son fruit directe d'aquest procés

participatiu:

Les 14 propostes per una política municipal per a infants i joves del barri Pont Vell-Tiana, amb

motiu de les Eleccions Municipals

La creació d'un butlletí informatiu del barri Pont Vell.Tiana i Quatre Cantons, on el consell de

redacció está format per diferents associacions del barri, juntament amb la Gresca

La creació d'un Casal de Joves amb funcionament diari que entre d'altres accions i activitats

pugui aportar a aquest diagnóstic inicial, l'opinió i l'acció del joves en el seu barri.

Al final del document, trobareu la informació mes amplia sobre els resultats i les línies de treball

proposades.

En els annexes trobareu mes informació sobre aqüestes accions.



PROPOSTA I L'ELECCIO

El Centre d'Esplai La Gresca és una entitat d'educació en el lleure que treballa des de 1994 amb la

voluntat de contribuir al desenvolupament integral deis infants i joves del Pont Vell-Tiana i Quatre

Cantons, els barris de frontera entre Ripollet i Cerdanyola del Valles. Ara fa gairebé dos anys que el

Centre d'Esplai La Gresca es planteja la necessitat de reformular l'actuació de l'entitat al barri per tal

d'introdutr millores en el seu funcionament i iniciar noves formes de treball.

Des d'un punt de vista social, el centre d'esplai és una entitat educativa en el temps lliure deis infants i

joves arrelada i identificada amb el territori, configurada com associació sense afany de lucre,

independent de l'administració pública, que realitza un servei públic.

Des d'un punt de vista educatiu, el centre d'esplai persegueix l'educació integral d'infants i joves en el

seu temps lliure. És un espai on es duen a terme activitats sócioeducatives, culturáis, lúdiques,

formatives, esportives, etc. on els infants i joves les fan en grup i els ajuden a relacionar-se i a

interpretar millor el medi que els envolta.

L'objectiu de la Gresca és ser un agent mes de transformado del barri i de millora de la qualitat de

vida d'infants i joves. L'actuació durant els darrers anys s'ha centrat, en bona part, en fer-se un lloc

dins la xarxa associativa i en donar a conéixer l'entitat i la seva tasca la poblado del barri. Ara, es

planteja centrar-se en el disseny de noves formes d'intervenció per tal de seguir treballant en

l'objectiu de constituir-se com element dinamitzador del barri.

És aquest motiu el que impulsa a La Gresca a iniciar un nou procés de valoració de la feina feta,

d'avaluació d'objectius i de definició de noves estratégies.

En aquest context, emprén l'execució d'un projecte 'd'investigació social participativa amb la

finalitat d'elaborar un diagnóstic de la situació de la població infantil i juvenil del barrí i

d'establir estratégies d'intervenció i propostes d'actuació. D'aquesta manera, a través d'un

procés de planificació participativa, acabar definint quin ha de ser el paper de La Gresca com

agent social de transformació del barrí.



El pía d'acció

Objectiu general

Analitzar la situado de la població infantil i juvenil del barri Pont Vell-Tiana i Quatre cantons per tal de

definir possibles línies estratégiques d'intervenció i identificar propostes concretes d'actuació.

Objectius específics

Identificar les principáis problemátiques i les necessitats emergents deis infants i joves del

barri

Identificar els actors locáis i els recursos institucionals i organitzatius que actúen en l'ámbit de

la infancia i la joventut del barri

Definir les línies estratégiques d'intervenció i prioritzar iniciatives concretes i viables

Promoure la participació deis agents socials i la població infantil i juvenil en el procés de

planificado participativa del barrí.

Resuttats esperáis

Obertura d'espaís de reflexíó i discussió sobre la població infantil i juvenil del barrí Pont Vell i

Tiana

Identificació de les problemátiques deis infants i joves

Elaborado d'un diagnóstic situacional, organitzatiu i social

Definició d'estratégies d'intervenció i de propostes concretes

Elaboració d'un pía estratégic d'intervenció

Contribució a la consolidactó de La Gresca i obertura d'un procés d'innovació d'estratégies

d'intervenció, projectes i linies d'actuació

Potenciació de la participado deis joves al seu entorn. Afavorir el foment de Tassociacionisme

juvenil

Implicado de tots els agents socials del barri i de la població en general

L'equip huma

Les persones encarregades de dur a terme aquest projecte s'ha estructural de la següent forma:

Equtp d'investigació

Grup encarregat de realitzar la investigado, de l'organització i el seguiment del procés, de la

realització del diagnóstic, la gestió deis recursos, l'elaboració del projecte i la valoració del diagnóstic:

Carme Aldana, Marta Buxó i Graci Mora.



Comissió de seguiment

Órgan decisori de l'organització, encarregat del seguiment ¡ la supervísió de l'estudi: Guillem Galofré i

Martí Galofré.

Consell Assessor

Órgan consultiu de l'organització, format per diferents persones que, a títol individual o com a

representants de col- lectius o institucions han donat suport, assessorament i orientado a l'equip

d'investigació per a l'execució de l'estudi: Roser Batlle (Fundació Catalana de l'Esplai), Montserrat

Casamitjana (Diables de Ripollet), Teresa Climent (Fundado Jaume Bofill) i Rafael Merino (Professor

de Sociología de la UAB).

LA PLANIFICACIO i LA REALITZACIO

Dinámiques que s'utilitzen per treballar les diferents fases del

projecte

Es tracta d'una investigado amb una metodología flexible que es basa en la participado deis propis

col- lectius a estudiar i busca no només obtenir un major grau de coneixement sobre la situació deis

infants i joves de barri, sino també incidir en ella. D'aquesta manera es pretén afavorir la mobilització i

la participado d'infants, joves, deis diversos agents socials i de la societat civil compromesa en la

transformado del barri.

No es tracta d'una investigado feta des de fora, sino d'un ¡nstrument que ofereix mecanismes per tal

que els propis grups, organitzacions i entitats defineixin col- lectivament propostes de

desenvolupament sostingut, que generin practiques democrátiques i que determinin accions a curt,

mitjá i llarg termini, com a part d'un procés de canvi del barri.

THWRTIGACIÓ-ACCIÓ PARTICIPA^W

I INVESTIGACIÓ PARTICIPACIÓ TRANSFORMACIÓ



Fases metodológiques

Fase I: organítzació del procés d'investigació i preparado del pía d'acció que detalla les

tasques i activitats a realitzar

Fase II: realització del diagnóstic situacional i organitzatiu de la població infantil i juvenil del

barri

Fase III: recerca i coneixement de recursos técnics, financers, humans, ¡nfrastructurals,

pedagógics, etc. que puguin afavorir els projectes resultants del diagnóstic

Fase IV: recerca i coneixement d'altres experiéncies i projectes d'entitats que treballen amb

infants i joves

Fase V: sistematizado def procés viscut i elaborado deis resultáis obtinguts

Instruments d'investigació

Observado directa i participan!: l'objectiu de l'observació és generar i recollir la informado

necessária per l'elaboració del diagnóstic. El métode de l'observació participan! consisteix en

estudiar la realitat d'una comunitat tot participant de la seva vida col- lectiva

Sistematització de dades secundarles i informado escrita: procés de recopilado d'informació

a partir de fonts documentáis variades, tractament de dades existents i sistematització

d'antecedents de planificació i diagnóstic anteriors, així com d'informacions escrites diverses.

Entrevistes: conjunt d'entrevistes semi-estructurades amb els diferents actors locáis,

Tadministració pública, la població juvenil i altres informadors claus

Tallers participaüus: es constitueixen com espai de treball amb objectius definits on totes les i

els paríicipants, des de diferents rols, elaboren coneíxements activament. Es tracta d'un

procés comunicatiu i amb format assembleari

Sistematització

Paral lelament a l'execució de l'estudi, es va dur a terme un procés de sistematització de les accions

realitzades per tal d'apropiar-se de les experiéncies viscudes, extreure les seves ensenyances i

compartir ¡ comunicar els resultáis assolits.

Entrevistes; 41 entrevistes a les administracions locáis, a les ínstitucions educatives, al teixit

associatiu, a la població juvenil no associada i a persones claus del barri.

Recerca i coneixement d'altres expfinéncies mi^r-ionades: entrevistes i visites

Recerca i coneixement de recursos: recull d'informació

Tallers lúdtcs infantils: activitats dirigides a infants i joves de l'esplai amb l'objectiu de

fomentar l'interés en la transformado del seu entorn. Aqüestes activitats giraven entorn la

presa d'iniciativa en accions lúdiques i reivindicatives, de descoberta i de conservado i, en la



vivencia de la ciutadania com una tasca col- lectiva, establlnt llacos de solidaritat ¡ cooperado

entre ells i elles mateixes.

Taller diagnóstic participatiu: Es va obrir un espai de reflexió i debat amb l'objectiu d'identificar

i analitzar les principáis problemátiques i necessitats de la població infantil i juvenil, així com

el teixit associatiu, per tal d'apuntar algunes línies estratégiques d'actuació. mitjancant la

participado, el treball en grup i la construcció de coneixement col' lectiu es van analitzar els

canvis que es produirien amb una acció planificada i organitzada. Els acords assolits en el

taller van servir de base per a les jornades de reflexió i treball

Jornada de refiexio i uebnii: el seu objectiu va ser projectar i definir col lectivament escenaris

de futur i planificar possibles estratégies d'actuació. Partint de les problemátiques detectades

en el taller diagnóstic participatiu, es van aportar propostes d'actuació que La Gresca pot

impulsar per tal d'assolir la situado desitjada.

Els resultats

Fruit de la realització de les accions que acabem de descriure es van extreure resultats amb

l'objectiu d'aconseguir una diagnóstic situacional i un diagnóstic organitzatiu

Diagnóstic situacional

Descripció de la situació actual en cadascun deis barris

Punt forts i punts febles del barri

Problemátiques i alternatives de solució

Diagnóstic organitzatiu

Respecte a l'administració pública local

Respecte al teixit associatiu

Elaboració d'un sociograma que representes la xarxa del conjunt d'institucions, entitats i

col- lectius del barri

Les estratégies

L'últim punt, peí que fa referencia a l'estudi consta d'un conjunt de propostes i estratégies fruit del

procés participatiu de diagnóstic i planificado. Es recullen tant propostes concretes a desenvolupar,

com idees, suggeriments i iniciatives realizables a llarg termini que requereixen d'una major definició.

Aqüestes propostes están ¡ntimament interelacionades i en molt casos son simultánies, de manera

que cal tenir-les en compte de forma conjunta, ja que una mateixa acció pot respondre a interessos

de diferents eixos estratégies.



POBLACIO INFANTIL

Espai

El diagnóstic ha evidenciat la manca d'espais adequats per ais infants com un deis principáis punts

febles del barri. Enfront aquesta situació es proposa:

Habilitar un local digne i amb l'equipament necessari per a la realització de les activitats de

l'esplai dirigides ais infants

Incidir i reivindicar la millora i conservado deis espais verds i lúdics públics del barri

Activitats i servéis

Esplai de dissabte: L'estratégia a emprendre ha de dirigir-se a la consolidado de l'esplai de dissabte

per aprofundir i millorar la seva tasca. En aquest sentit es contempla:

Augmentar l'oferta de les activitats socioeducatives

Millorar la qualitat educativa de les activitats que es realitzen

Donar suport a la formació deis monitor i monitores com un element clau de millora de la

qualitat pedagógica

Aconseguir majors nivells de recursos financers, infraestructura^, técnics i humans

Promoure la coordinado de l'esplai amb la resta d'agents socioeducatius que actúen en el

barri (escoles, AMPAs, servéis socials, etc.)

Activitats de vacances: L'estratégia a emprendre s'ha d'encaminar a consolidar i millorar les activitats

de vacances que La Gresca ja realitza i a impulsar noves activitats. Aquesta estrategia es concreta en

el següents punts:

Augmentar la franja horaria del casal d'estiu

Oferir servei d'acollida al casal d'estiu

Oferir servei de menjador al casal d'estiu

Impulsar les colónies i els campaments com a formes históriques de lleure infantil durant les

vacances

Dissenyar noves propostes d'activitats com poden ser rutes, camps de treballs, intercanvis,

etc.

Incidir a l'administradó per a la concessió de beques de colónies i casáis per a la disminució

de les desigualtats socials en l'accés al lleure educatiu

Esplai diari o centre de tarda: Davant la problemática detectada de la manca d'activitats i servéis

socioeducatius dirigits a la poblado infantil es proposa impulsar la creado d'un esplai diari o centre de



tarda que ofereixi activitats fora de t'horari escolar que complementin la formado reglada deis infants.

En termes generales, les principáis línies d'actuació per a la dinamització d'aquest espai son:

Activitats educatives i lúdiques: tallers, ludoteca, activitats d'espfai...

Biblioteca i reforc escolar

Servei d'acollida i d'acompanyament a l'escola

Activitats esportives al Pare Massot

Participació

Per potenciar la participació deis infants a les diverses activitats de La Gresca cal una ferma

implicado de tots els agents socioeducatius. En aquest sentit, algunes de les línies estratégiques han

d'orientar-se a:

Millorar la coordinació entre els diferents agents socioeducatius del barri: l'esplai, les escoles,

les AMPAs i l'administració local

Impulsar la coordinació entre les entitats del barri per crear sinergia i fer xarxa

Impulsar el treball amb les famílies, iniciant un programa especific

Millorar els cañáis i mecanismes d'informació, comunicado i difusió

POBLACIO JUVENIL

Espai

La principal problemática detectada i la que major émfasi ha recollit és la manca d'espais apropiats

per la població juvenil que cobreixi diferents necessitats i amb varíes funcions. Davant aquesta

situació, es proposen les següents estratégies d'actuació:

Habilitar un local per joves adequat per la realització d'activitats

Reivindicar la millora i la conservado deis espais verds, lúdics i equipaments esportius

existents

Activitats i servéis

Enfront les problemátiques detectades de manca de servéis i activitats dirigides a la població juvenil

ens proposem consolidar com a entttat un marc associatiu de lloc de trobada on els joves puguin

establir relacions interpersonals positives obrint-se a altres perspectives i possibilitats. En aquest

sentit es proposa la creació d'un Casal Jove que organitzi activitats i ofereixi servéis tant en t'ámbit

formatiu-ocupacional com en l'ámbit lúdíc-relacional.



Peí que fa a t'ámbit educatiu, formatiu i ocupacional les línies d'actuacíó prioritáríes a emprendre son:

Activitats formattves no reglades

Aula d'informática ¡ internet

Biblioteca, aula d'estudi i reforc escolar

Punt d'inforrnació, acompanyament i assessorament

Peí que fa a l'ámbit educatiu, lúdic i relacional, les actuacions principáis a iniciar son:

Espai de trabada i de relacions

Tallers i activitats creatives

Activitats d'oci nocturn no consumista

Activitats de vacances: ruta, camps de treball, campaments...

Participació

En el marc del Casal Jove, per tal de promoure la participació de la poblado juvenil es conceben les

següents estratégies:

Fomentar de l'assocíacionisme juvenil i inserció deis joves en la dinámica associativa del barri

Promoure l'autogestió del Casal Jove per part deis participants

Innovar i millorar els cañáis i mecanismes d'informació, comunicado i difusió dirigits a la

població juvenil

Impulsar processos de coordinado entre entitats deis barris

TEIXIT ASSOCIATIU

El teixit associatiu del barri disposa ja d'algunes décades d'expehéncia democrática i és impulsor de

valors de solidaritat, font de recursos, d'idees i de projectes que permeten impulsar el dinamisme del

barri. És important exercir el dret a la participació de forma col' lectiva, mitjancant les organitzacions

autónomes i própies de la ciutadania. En aquest sentit, les entitats del barri necessiten reforgar-se i

prendre consciencia del seu paper per tal d'augmentar la participació ciutadana a través d'elles.

Des de La Gresca l'estratégia que ens proposem emprendre cap al teixit associatiu respon a l'interés

de buscar major coordinado d'esforcos i aconseguir efectes mulíiplicadors:

Promoure mecanismes i espais de coordinació interinstitucional i de participació ciutadana

fent sinergia entre les entitats i creant xarxes socials



Impulsar nous processos de planificació comunitaria per donar continuítat al present estudi i

estendre'l a altres sectors no contemplats en el mateix

Unir esforcos en les reivindicacions veínals conjuntes per a la millora de la qualitat de vida del

barri

ADMINISTRACIO PUBLICA

Respecte a la població infantil i juvenil, el procés de diagnóstic participatiu ha evidenciat un conjunt de

deficiéncies, problemátiques i necessitats de la població infantil i juvenil del barri. Davant d'aquesta

situació. 1'administració pública ha d'assumir les seves responsabiiitats per tal de millorar la qualitat de

vida deis infants i els joves a partir de les seves demandes.

Impulsar una política de disminució de les desigualtats socials i del risc d'exclusió social

Facilitar l'accés ais servéis formatius i de temps lliure a la població infantil i juvenil, posant

especial émfasi en els col- lectius mes desfavorits

Promoure la integració sóciocultural i intercultural, activant mecanismes de cohesió social

i d'identifícació amb el barri

Impulsar la idea de Projecte Educatiu de Barri, aglutinant tots els seus agents socials i

educatius per treballar per un barri adequat ais infants i joves

Respecte al teixit associatiu:

Fer una aposta ferma i decidida per l'enfortiment del teixit associatiu. donant suport a les

iniciatives socials i respectant el principi de subsidiarietat

Formular una política de suport económic i infraestructural al associacionisme del barri per

garantir una major quantitat de recursos i dotar d'espais adequats

Legitimar i reconéixer el sector associatius, i Impulsar i difondre les activitats de les entitats,

fent campanyes d'informació i reforcant la seva imatge i la presencia social

Impulsar la definido conjunta i dialogada entre 1'administració i el conjunt d'agents socials i

educatius de la política municipal respecte al barri i especialment la població infantil i juvenil

Mantenir una relació de confianca de 1'administració cap al sector associatiu, respectant els

seus principis definidors i la naturalesa de l'associacionisme

Respecte a La Gresca:

Donar suport a l'entitat amb dotacions d'infraestructura dignes adequades a les seves

necessitats

Establiment de convenís de col' laborado globals i plurianuals que augmenti la dotado de

recursos i faciliti els equipaments necessaris i, promoure iniciatives que fomentin la

sostenibilitat económica de l'entitat



Atorgar primada a l'entitat i al sector associatiu en general, enfront les iniciatíves lucratives

que fan negoci amb l'educació (servei de menjador, activítats extraescolars, casáis d'estiu...)

Iniciar una política de disminució de les desigualtats socials en l'accés al lleure educatiu

(beques, col- laborado servéis socials i altres árees amb l'espfai)

Des de La Gresca ("estrategia que es proposa emprendre envers a les administracions publiques ha

d'articular-se amb una actitud crítica, reí vindicativa i propositiva;

Donar a conéixer el barri, el teixit associatiu, el procés participatiu de diagnóstic i planificado i

els projectes resultants

Iniciar processos de diáleg, negociació i concertado generant interés pels resultats del procés

participatiu de diagnóstic i planificació

L'AVALUACIO

Aquesta etapa tindrá una dinámica totalment vinculada a la progressiva posada en marxa de les

estratégies anteriorment descrites.

Peí moment, es pot fer una valorado totalment positiva de les noves dinámiques que aquest estudi ha

generat en l'entitat: ha fomentat un gran nivell de cohesió i corresponsabilització a nivell d'equip de

monitores i monitors, i la implicado deis joves i de les famílies en el procés.

A continuado anomenem algunes de les accions que s'han posat en marxa a partir del procés de

diagnóstic participatiu i que han generat els seus propis projectes i reptes:

Respecte a la població infantil:

Consolidació i impuls de les activitats de dissabte amb nens i nenes

Ampliació i consolidació de I'oferta d'activitats de vacances: casáis, colónies i campaments,

en els diferents periodes de l'any

Impuls de la coordinado entre les entitats

Respecte a la població juvenil:

Creació d'un Casal de Joves amb un funcionament diari: inauguració deis nous locáis i el nou

projecte

Reivindicado de la millora i la conservado dets espais verds, lúdics i equipaments esportius

existents

Foment de l'associacionisme juvenil ¡ inserció deis joves en la dinámica associativa del barri

Promoció de l'autogestió del casal de joves per parí deis participants

Coordinació amb les altres entitats del barri



Respecte al teixit associatiu

Creació del butlletí "El Despertador", un butüeíf ¡nformatiu del barrí Pont Vell-Tiana ¡ Quatre

Cantons

Impuls de nous processos de planificado comunitaria

Respecte a l'administració pública

Elaboració de les "14 propostes per una política municipal per infants i joves del barri Pont Vell-

Tiana", amb motiu de la celebració de les eleccions municipals

Donar a conéixer el procés participatiu de diagnóstic i planificado

Reforgament deis processos de diáleg i negociado

Finalment, cal dir que l'execució de l'estudi ha generat inevitablement un conjunt d'expectatives que

no s'han de perdre de vista. El procés de diagnóstic i planificació, per una banda, ha evidencia!

l'interés de La Gresca i el conjunt del teixit associatiu per dinamitzar i transformar el barri, així com la

possibilitat d'obrir noves árees i estratégies d'actuació peí desenvolupament de la població infantil i

juvenil. Per altra banda, s'ha divulgat el treball de La Gresca i s'ha promogut l'interés, la implicació i la

participado de la ciutadania, les entitats i les institucions locáis en el barrí. S'espera, dones, que

l'estudi serveixi d'instrument, orientado i motivado pertots aquells agents socials i instítucionals

implicats en la transformado del barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons.



Annexes

1. Exemplar de les "14 propostes per una política municipal..."

2. Exemplar del butlletí "El despertador"

3. Recull de premsa sobre alguns deis fets i processos descrits
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I. PRESENTACIO



i: PRESENÍACIÓ

1. Introdúcelo

El Centre d'Esplai La Gresca és una entitat d'educació en el lleure que treballa amb la poblado

infantil i juvenil del barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons, de Cerdanyola del Valles i Ripollet.

Després de vuit anys de treball constant i fent una avaluado de la seva tasca educativa, es

pretén iniciar un projecte d'investigació dedicat a l'elaboració d'un diagnóstic situacional i

institucional de la realitat del barrí on s'ubica, i en concret sobre la població infantil i juvenil.

L'estudi que es presenta a continuado s'emmarca dins l'ámbit local, mes específicament de

barrí: el barris de frontera entre Cerdanyola del Valles i Ripollet. Des del punt de vista educatiu,

la planificado a nivell local, en la mesura que es refereix a la vida quotidiana, ofereix les

possibilitats necessánes per a desenvolupar aprenentatges Iligats a les accions per afrontar els

problemes i, les organitzacions arrelades al territori teñen un major potencial mobilitzador en la

mesura que comparteixen condicions de vida similars que afecten al conjunt d'habitants,

famílies i grups socials. Aquesta vivencia fa que se cerquin objectius comuns, major

involucrament i mes participado, ja que els problemes comuns obren la possibilitat de realitzar

les tasques compartí des.

El propósit d'aquest projecte és establir les estratégies d'intervenció en un pía d'acció que

permeti definir quin ha de ser el paper deis agents socials del barrí i determinar les actuacions

de l'esplai al barrí. Establint l'amplitud deis seus objectius a llarg, mitjá i curt termini i quines han

de ser les seves fites per tal de millorar el nivell de vida de la població del barrí.

L'objectiu de l'estudi és analitzar la situado actual de la població infantil i juvenil del barrí Pont

Vell-Tiana i Quatre Cantons per tal de definir possibles línies estratégies d'intervenció i

identificar propostes concretes d'actuació. D'aquesta manera, a partir d'un procés de diagnóstic

i pianificació participativa definir quin ha de ser el paper del Centre d'Esplai La Gresca com

agent social del barrí.

La primera part del document consisteix en una presentado deis termes de referencia de

l'estudi: la finalitat, metodología i estructura organizativa, i una presentado de l'entitat

promotora i protagonista de la investigado: el Centre d'Esplai La Gresca.

La segona part recull el pía d'acció: els objectius, fases metodológiques i instruments

d'investigació, que ha orientat el procés de diagnóstic i pianificació participativa de la població

infantil i juvenil del barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons.



La sistematització de l'experiéncia viscuda es presenta en la tercera part del document. Es

descriu i s'analitza de les principáis actuacions realitzades per tal de comprendre i millorar la

propia práctica i extreure eis coneixements i les ensenyances que l'estudi ha generat.

Finalment, la darrera part del document recull els productes o resultats del procés de

sistematització, és a dir, els resultats esperats de t'estudi: un diagnóstic situacional del barrí

Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons, un diagnóstic institucional-organitzatiu deis agents socials

que teñen mes incidencia en el barrí i les tínies estratégiques i les prioritats d'atenció de la

població infantil i juvenil.

El propósit final de l'estudi ha estat obrir espais d'encontré local per a la reflexió i el debat

entorn a la situació deis infants i joves del barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons, per tal de

d'analitzar les principáis problemátiques que afecten a aquest col lectiu i planificar actuacions

que promoguin la millora de la seva qualitat de vida. En aquest sentit, és important que el

procés iniciat en el marc de l'estudi no conclogui amb el mateix, sino que tingui continuTtat i es

projecti cap el futur.

Per acabar, cal agrair a totes les entitats, institucions, administracions i persones que han

participat d'una manera o aitra en l'estudi, especiatment ais habitants del barrí, els organismes

de la societat civil i les administracions locáis de Cerdanyola del Valles i Ripollet.



2. PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

2.1. Centre d'Esplai La Gresca

El Centre d'Esplai La Gresca neix el marc del 1994 amb la voluntat de contribuir al

desenvolupament integral deis nens, nenes i joves, donant un seguit d'eines i coneixements

que permetin la seva relació amb l'entorn que els envolta.

El Centre va néixer impulsat per una serie de coincidéncies: la trobada d'un grup de joves amb

inquietuds per la situado del barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons i la mateixa sol-licitud de

les entitats ja existents a la zona, que van recolzar en tot moment la consolidado d'un centre

d'esplai.

El Centre d'Esplai La Gresca és una entitat amb persona I i tat jurídica propia i amb plena

capacitat d'obrar. Aixf, está inscrita al Cens de la Secretaria General de Joventut de la

Generalitat de Catalunya i en el Registre d'Entitats Culturáis i Juvenils de Ripollet i Cerdanyola

del Valles.

La forma jurídica del Centre d'Esplai La Gresca és una associació (figura jurídica del dret

privat). Es considera com a tal el conjunt natural de persones que, amb capacitat d'obrar,

acorden voluntáriament servir una finalitat lícita i determinada segons estatuts, utilitzant una

organitzacio adient i actuant sense ánim de lucre. El Centre es regeix pels seus estatuts, tes

clausules fundacionals i els acords adoptats per l'equip dirigent.

El Centre está inscrit des del 1997 al Moviment d'Esplai del Valles {MEV). El MEV és una

associació sense afany de lucre fundada l'any 1995 que té com a finalitat coordinar i treballar

amb espiáis i associacions dedicades a I'educació d'infants i joves en el temps lliure de les

comarques del Valles.

L'esplai s'ubica en els barris Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons, entre els nuclis urbans de

Cerdanyola del Valles i Ripollet. Hi ha, pero, unes barreres tant arquitectóniques com naturals

que els separen d'ambdues poblacions: l'autopista C-58, la N-150, el nu Ripoll i la via

ferroviaria. Aqüestes separacions naturals i artificiáis fan que els barris Pont Vell-Tiana i Quatre

Cantons es trobin desvinculáis deis dos pobles. Aixf, aquesta zona queda Ituny deis dos nuclis

urbans, fet que provoca que es doni una situado de marginalitat i aillament.

Els infants i joves d'aquests barris teñen pocs espais per realitzar les seves activitats, ja siguin

lúdiques o educatives, ja que només existeix una Escola Pública, un Centre Cívic, un pare, una

placa pavimentada i el Centre d'Esplai La Gresca. Per aquesta rao l'Esplai ha pretés durant tots



aquests anys crear un espai en el qual tots els nens, nenes i joves del barrí poguessin

relacionar-se amb el seu entorn.

2.2. Principis pedagógics

L'esplai es una forma de viure el temps lliure que ofereix formes, models i espais alternatius a

l'oci consumista i ais comportaments passius. Pretén afavorir el creixement i desenvolupament

de les aptituds de les persones, com a subjectes actius, constructius, crítics i lliures. Alhora

potencia la construcció de relacions d'igualtat amb els altres i promou valors com la solidaritat,

la cooperació, el companyonia i el respecte.

En aquest sentit, es considera l'esplai com una forma alternativa de viure el I leu re, que forma

part del desenvolupament de les persones, que a través d'una acció educativa intenta potenciar

una actitud positiva, de respecte, cooperació i confianca que ajudi a la construcció d'una

societat mes justa i democrática que permeti el desenvolupament deis drets i els valors de les

persones.

L'actitud metodológica que per excelléncia s'utilitza és el joc i l'activitat lúdica. Els principis

metodológics en que es basa la intervenció educativa de l'esplai son els propis de la pedagogía

de l'oci (Puig i Trilla, 1987):

- Aturar la polarització entre els temps: és a dir, ajudar a diluir les fronteras que divideixen les

activitats que realitzen les persones, incrementar el nivell de satisfacció que l'activitat

escolar o laboral és capas de proporcionar i projectar les característiques del temps lliure a

altres esferas de l'activitat humana.

- Al liberar els temps per l'oci formatiu: aprontar i distribuir millor el temps lliure aprofitable per

a activitats formatives i gratificants.

- Participar del conjunt d'institucions formatives: el conjunt d'institucions educatives (Pescóla,

la familia, l'esplai...) ha de contribuir a la formació de persones per aconseguir un millor oci.

Totes les institucions que teñen alguna responsabilitat formativa han d'acceptar el

compromís d'orientar educativament la seva influencia en l'ús del temps lliure.

- No avorrir: les activitats d'oc han de generar satisfacció, alegría i diversió, ja que una de les

característiques essencials d'aquestes és el plaer que produeix el fet mateix de realitzar-

les.

- Respectar Pautonomia en el que i el com: és a dir, respectar l'autodeterminació del subjecte

en l'elecció de l'activitat i en el procés d'execució. L'autodeterminació en el que i el com de



l'activitat és precisament un deis valors formatius mes importants de l'oci. Aquest no ha de

ser quelcom a consumir sino a crear.

- Fer compatible diversió, creado i aprenentatge: l'oci és una activitat plural, cal que es

conjugui aprenentatge, creació, diversió, participado en la collectivitat i cultiu de la propia

individualitat.

- No avaluar amb critehs purament uti lita listes: sino que l'avaluació ha de basar-se en tot el

proces de l'activitat i en ta satisfácelo que produeix en els participants.

- Potenciar el plaer d'alló quotidiá: és a dir, recuperar la satisfacció de realitzar les petites

coses de la vida quotidiana.

- Promoure la possibilitat d'alló extraordinari: la creació d'alternatives a la monotonía. Valors

com I1 a ven tura, la realització imaginaria, l'acció creadora, la incertesa, la imprevisibilitat o la

sorpresa son essencials a l'ámbit del temps lliure.

- Fer compatible l'oci individual amb l'oci compartit: l'oci ha de fer possible conjugar la

necessitat de soledat, de tro bar-se a un mateix i alhora d'estar amb els altres i

desenvolupar la sociabilitat

- Beligerancia contra els ocis nocius: gregaris, massificats, estereotipáis, insolidaris,

consumistes, alienants... tan presents en la nostra societat. Criticar aquests ocis a través

de la promoció d'altres valors.

Per altra banda, l'acció educativa que promou l'esplai també es fonamenta amb els principis

metodológics de 1'animació sóciocultural:

- El grup: és el centre de l'acció i el protagonista del seu propi procés a partir de la

participado i la comunicado.

- Pedagogía participativa: que es basa en la relació interpersonal, dialogant, no directiva ni

jerárquica.

- Accións educatives: que promoguin en els destinataris activitats voluntarles, obertes a

tothom, que no requereixen coneixements previs, desinteressades i lliures.



2.3. Intervenció educativa

De les diferents activitats que realitza l'esplai, creiem com a mes rellevants les que esmentem

tot seguit:

- Programa de curs: seguit d'activitats que es realitzen durant tots els dissabtes del curs

académic i dedicades a infants d'edats compreses entre els 4 i els 14 anys.

- Programa ¡ove: activitats especiáis que es dediquen al collectiu de joves que col-laboren

setmanalment a l'esplai. Activitats que es desenvolupen en coordinació amb el Movijove i

que está específicament dedicada a joves d'edats compreses entre els 15 i els 19 anys.

- Jomades educativas: activitat de cap de setmana on es fomenta la participació de tots els

infants i joves de Pentitat Activitat on es proposa el treball amb un centre d'interés específic

i uns objectius concrets per a cada curs, i on es potencia la convivencia entre tots els

membres del grup. Aixl, fins al moment s'han treballat aspectes com els drets de la infancia

i la joventut, l'educació per la salut o l'educació viária.

- Casáis i colónies d'estiu: aquesta és una activitat que es desenvolupa durant el mes de

juliol, durant les vacances deis infants i joves. És un marc idoni peí treball a Taire lliure, per

la realització de sortides a la natura i peí treball de respecte al medí. També és un deis

moments en el que els infants i joves teñen mes temps lliure i, per tant, on es pot incidir en

el treball diari.

Després de vuit anys de dedicado en el treball del lleure, l'esplai no només ha treballat per ais

infants i joves deis barris, sino que durant la seva vida ha mantingut contactes amb altres

entitats que fomenten la cooperado i la solidaritat amb altres cultures.

D'aquesta manera durant dos cursos d'esplai es va treballar conjuntament amb I'ONG "Cultures

Vives", mantenint un intercanvi cultural entre els nens i nenes del barrí i nens i nenes de San

Miguelito, Nicaragua. Un educador de l'esplai va viatjar com a cooperant a Nicaragua, fet que

va provocar que les relacions amb el projecte s'arrelessin encara mes.

L'esplai forma part de la Federació Catalana de l'Esplai que trebalta des de fa 5 anys en un

projecte de solidaritat amb Brasil, collaborant amb el Movimiento Nacional de Meninos y

Meninas de Rúa (MNMMR). El centre d'Esplai La Gresca ha desenvolupat des de fa dos anys,

programes d'informació ais infants i de conscienciació de la realitat d'aquest país, rebent

educadors/es del Brasil, que ens han informat de la situado deis infants i joves, a la vegada

que una educadora de l'esplai va viatjar per conéixer les realitats de Porto Alegre i Río de

Janeiro, durant l'agost del 2.000.



2.4. Cronología d'activitats

Per tal de teñir una visió amplia del recorregut emprés per l'entitat, a continuado es presenta

una cronología deis esdeveniments mes importants que han marcat el desenvolupament del

Centre d'Esplai La Gresca i la seva consolidació com agent social actiu del barrí.

1994

4 de marc

abril

23 d'abril

maig

juny

juny

juny

4-29 de juliol

saharians

23-25 de setembre

setembre

octubre-juny

octubre-juny

Constitució del Centre d'Esplai La Gresca

Tallers al carrer durant els dissabtes

Parada de literatura infantil i juvenil a la Diada de Sant Jordi

Jocs al carrer i xocolatada durant els dissabtes

Gran Gimcana de la natura al dissabte

Participado a les Festes de la Primavera de Can Tiana

Participado a la festa final de curs de l'escola Tiana

Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 16 a 19 h.

Col-laborado amb les colónies per a nens i nenes saharians

Participado a les Festes de la Tardor, organitzant les activitats infantiis

Concurs de dibuix

Servei de Ludoteca a les escoles publiques de Ripollet

Esplai ais dissabtes a l'escola Tiana, de 16 a 19 h.

1995

marc Celebrado del primer aniversari de La Gresca

maig I Jornades: Educado per la Salut. Colónies a Flor de Maig

juny Collaboració amb les Festes de la Primavera

juliol Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

setembre Col-laborado amb les Festes de la Tardor

octubre-juny Servei de Ludoteca i Tallers a les escoles publiques de Ripollet

octubre-juny Esplai ais dissabtes de 16 a 19 h.

1996

gener-desembre

marc

abril-maig

maig

juny

juliol

Espectacles d'animació infantil al carrer, amb la Roda d'Espectacles

Ceiebració segon aniversari de La Gresca

Collaboració amb la Campanya de Solidarítat amb Cuba

II Jornades: Educado viária, colónies a Flor de Maig

Col laborado amb les Festes de la Primavera

Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 10 a 13 h.



setembre Collaboració amb les Festes de la Tardor

octubre-juny Servei de Ludoteca i Tallers a les escoles publiques de Ripollet

octubre-juny Esplai els dissabtes de 16 a 19 h.

1997

gener-desembre

marc

maig

juliol

juliol

setembre

octubre-juny

octubre-juny

Espectacles d'animació infantil al carrer, amb la Roda d'Espectacles

Celebrado Tercer aniversari de La Gresca

III Jornades: Educado medio-ambiental, colónies a Flor de Maig

Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Colónies d'Estiu

Collaboració amb les Festes de la Tardor

Servei de Ludoteca i Tallers a les escoles publiques de Ripollet

Esplai els dissabtes de 16 a 19 h.

"1998

gener-desembre

marc

maig

juliol

juliol

setembre

octubre-juny

Espectades d'animació infantil al carrer. Amb la Roda d'Espectacles

Celebrado quart aniversari de La Gresca

IV Jomades, colónies

Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Colónies d'Estiu

Col-laborado amb les Festes de la Tardor

Esplai els dissabte de 16 a 19 h.

1999

gener-desembre

gener-desembre

marc

maig

juliol

juliol

setembre

octubre-juny

Espectacles d'animació infantil al carrer. Amb la Roda d'Espectacles

Participació en el projecte d'intercanvi amb Nicaragua

Celebrado del cinqué aniversari de La Gresca

Jornades, colónies familiars

Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Colónies d'Estiu

Coliaboració amb les Festes de la Tardor

Esplai els dissabte de 16 a 19 h.

2000

gener-desembre

gener-desembre

Espectacles d'animació infantil al carrer. Amb la Roda d'Espectacles

Participació en el projecte d'intercanvi amb Nicaragua



marc Celebrado del sisé aniversari de La Gresca

maig Jornades, colón ¡es familiars

julio! Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

juliol Colónies d'Estiu

setembre Col-laborado amb les Festes de la Tardor

octubre-juny Esplai els dissabte de 16 a 19 h.

2001

gener-desembre

marc

maig

juliol

julio!

setembre

octubre-juny

Espectacles d'animació infantil al carrer. Amb la Roda d'Espectacles

Celebrado del seté aniversari de La Gresca

Jornades, colónies familiars

Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Colónies d'Estiu

Coltaboració amb les Festes de la Tardor

Esplai els dissabte de 16 a 19 h.

2002 ¡

gener-desembre

gener-desembre

marc

maig

juliol

juliol

Setembre

Octubre-juny

Espectacles d'animació infantil al carrer. Amb la Roda d'Espectacles

Participado en el projecte de so I ¡da rita t del FCE

Celebrado del vuité aniversari de La Gresca

Jornades, colónies familiars

Casal d'Estiu de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Colónies d'Estiu

Collaboració amb les Festes de la Tardor

Esplai els dissabte de 16 a 19 h.

3. PRESENTACIO DE L'ESTUDI

3.1. Definido i origen de l'estudi

Després de vuit anys d'esplai, el Centre d'Esplai La Gresca inicia un procés de valorado de la

feina feta, d'avaluació deis objectius del centre i definido de noves estratégies a seguir en un

futur. Dins d'aquest procés de valorado El Centre d'Esplai La Gresca es proposa l'execució

d'un projecte d'investigació, mitjancant metodologies partidpatives d'investigació social, dedicat

a l'elaboració d'un diagnóstic situacional i institucional de la realitat del barrí on s'ubica, i en

concret en la poblado infantil i juvenil. El propósit de l'estudi és establir estratégies d'intervenció

en un pía d'acció que permeti definir quin ha de ser el paper de l'esplai al barrí.



3.2. Objectius i resultats esperáis

L'objectiu general de l'estudi és analitzar la situació de la població infantil i juvenil

del barri, identificar-ne les principáis problemátiques i especificar-ne les

necessitats, així com determinar les estratégies d'actuació, els agents, els

col lectius i les institucions implicades.

Els objectius específics son:

- Identificar les principáis problemátiques infantiis i juvenils del barrí

- Especificar les necessitats emergente de la població infantil i juvenil

- Prioritzar les problemátiques detectades

- Definir Ifnies estratégiques d'intervenció

- Identificar propostes concretes i viables

Amb aquest procés s'espera obtenir els següents resultats:

- Obertura d'espais de reflexió i discussió sobre la situado de la població infantil i juvenil del

barrí Pont Vell - Tiana, en especial sobre les problemátiques, les accions, les potencialitats

i oportunitats.

- Identificado de les problemátiques de la població infantil i juvenil. Elaboració d'un

diagnóstic situacional, organitzatiu i social.

- Definició d'estratégies d'intervenció i de propostes concretes. Elaboració d'un pía estratégic

d'intervenció.

- Contribució a la consolidació del Centre d'Esplai La Gresca i obertura d'un procés

d'innovació d'estratégies d'intervenció, projectes i línies d'actuació.

- Potenciació de la participado deis joves al seu entorn i afavorir al foment de

l'associacionisme juvenil.

- La implicado de tots els agents socials del barri i de la població en general.

3.3. Metodología

Es contempla la posada en práctica d'un conjunt de metodologies, instrumente i activitats de

planificado que permetin identificar i valorar la situació de la població infantil i juvenil del barri,

les seves problemátiques i necessitats amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.
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L'enfocament metodológic parteix de la premissa d'ubicar ais infants i joves com a actors

centráis i beneficiaris directes de l'estudi i no com a simples receptors. Per tant, es tracta d'una

metodología participativa que afavoreix la mobilització i participació d'infants i joves, deis

diversos agents socials actius i de la societat civil organitzada o no organitzada en el procés de

l'estudi.

Es pretén treballar amb una metodología flexible, ja que el procés de l'estudi requereix

permanentment adequacions o reorientacions, adoptant una estrategia que es fonamenti en la

flexíbiiitat i voluntat de planificado progressiva i que asseguri la participació de la societat civil.

Es tracta, en definitiva i aquest és el seu tret distintiu, d'una metodología participativa, que

pretén promoure un procés de planificado local participatiu.

Per realitzar un procés de recollida de dades s'utilitzaran diversos mecanismes i instruments

metodológics com l'observació directa de la realitat social de la pobiació infantil i juvenil del

barrí, que conjuntament amb converses individuáis i col lectives, visites a les entitats i

organitzacions i ais projectes que es duen a terme al barrí, etc. facilitara la identificado de les

problemátiques, la definido d'estratégies d'intervenció i l'establiment de prioritats.

Per ¡'elaborado del diagnóstic situacional será necessari un procés de
recollida de dades de la realitat física, económica, social i cultural del
barrí, tant per identificar ¡es príncipals problemátiques que afecten a la
poblado infantil i juvenil, com per elaborar un inventan deis recursos
per a les estrategias d'intervenció. S'utilitzará diverses fonts
d'informació: sistematització de diagnóstics anteriors, revisió
bibliográfica, observado directa, entrevistes i tallers...

El coneixement i análisi deis actors socials del barrí será un element important en el procés de

diagnóstic i planificado. Será imprescindible conéixer tots els actors socials i promoure la seva

participació en el procés de l'estudi. Amb aquest objectiu es realitzaran entrevistes per tal de

conéixer la situació institucional-organitzativa del barrí i s'elabonará una base de dades deis

recursos humans locáis.

Durant el procés de planificado es duran a terme diverses entrevistes i reunions de treball amb

els actors socials del barrí, prévies a la realització deis tallers, per tal de preparar els encontres,

tant peí que fa ais aspectes técnics i organitzatius com pels continguts i la metodología.

Despres d'aquestes reunions i de la realització deis tallers se seguirán reaützant noves i

diverses trobades per tractar altres temes d'interés que es vagin identificant durant el procés.

La planificació per a la participació pressuposa l'elaboració de propostes de desenvolupament

sostingut que generin practiques democrátiques i que determinin les activitats a curt, mitjá i

ilarg termini, com a parts d'un procés de canvis en la manera de pensar i actuar en la realitat.
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No és una planificado feta des de fora, per experts, és un instrument que ofereix mecanismes

per tal que els propis grups, organitzacions, associacions i entitats defmeixin els fins i els

mitjans de l'acció i perqué siguin molts els involucrats en objectius comuns.

3.4. Interiocutors

El principal interlocutor de l'estudi és el conjunt de la població infantil i juvenil del barri, o la

població representativa d'aquests i per extensió les seves famílies. D'aquesta manera es

planteja un treball de forma directa amb infants i joves del barri. Aquest serán, dones, l'eix

central de la investigació.

A un segon nivell també s'incorporaran com a interiocutors diversos agents socials actius al

barrí com son les entitats, associacions i collectius, aixt com també ('escola, les

administracions locáis, els técnics, els polítics, agents económics i la ciutadania en general.

La diversitat d'interlocutors previstos suposa una gran complexitat que es pretén donar cabuda

a través d'una metodología participativa que siguí dinámica i flexible.
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3.5. Estructura organizativa i recursos humans

Per tal d'organitzar el procés de l'estudi es pretén crear una estructura suficientment flexible i

dinámica que permeti treballar amb la metodología participativa que s'ha explicat anteriorment.

Els diferents equips humans que intervindran en el procés d'investigació son:

3.5.1. Equip Educatiu i Equip Administratiu

Aquests equips están constituTt per persones voluntáries que s'encarreguen del funcionament

normal de l'esplai. L'Equip Educatiu és el grup de treball directe amb els infants i joves,

encarregat de programar, realitzar i avaluar les activitats de l'esplai, i que treballa en diferents

árees d'actuació: esplai, ludoteca, activitats sócioculturais, activitats de vacances... L'Equip

Administratiu és el grup de treball que s'encarrega de totes aquelles tasques administratives de

l'esplai.

El projecte que presentem sorgeix d'una iniciativa del Centre d'Esplai La Gresca, deis i les

seves educadors/es que treballen habitualment al barri. L'equip será un punt clau de trebail i

d'assessorament de l'estudi, guardant una estreta relació. Per aquesta rao, s'escollirá un/a

representant del Centre que entrará a formar part de la Comissió Permanent.

3.5.2. Equip d'investigació

Aquest estará constituTt per un grup de trebali formal; per tres persones vinculades a La Gresca

sota el concepte de treballadors/es. Les seves principáis funcions son: l'organització i

seguiment del procés d'investigació, la realització i va lo rae i ó del diagnóstic, la gestió deis

recursos necessaris, la definido d'estratégies d'intervenció i l'elaboració del projecte final. Es

planteja treballar en equip buscant una metodología flexible, dinámica i operativa.

3.5.3. Consetl Assessor

Aquest equip estará constituTt per diferents persones a títol individual o com a representaras de

collectius o associacions. Les seves funcions son: donar suport, assessorament i orientacions

a l'Equip d'investigació.

Peí seu funcionament es plantegen poques sessions de treball conjuntes (una d'obertura del

procés, una altra durant la investigació i una dañera de tancament), ja que es prefereix treballar

de forma mes operativa. D'aquesta manera es convocaran sessions de treball o entrevistes

d'assessorament individuáis o per subgrups d'afinitats al llarg de tot el procés de l'estudi per

aquells temes que l'Equip d'investigació i la Comissió Permanent creguin oportuns.
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3.5.4. Comissió Permanent

Es tracta de l'órgan decisori de l'organització que estará format per dos membres de l'Equip

Educatiu de la Gresca, un membre de l'Equip d'lnvestigació i un membre del Consell Assessor.

Les seves funcions son: fer el seguiment i la supervisió de l'estudi, aprovar les modificacions

que es produeixin durant la investigado i prendre les decisions pertinents en l'execució de

l'estudi. Aquesta comissió es reunirá quinzenalment per tal de debatre les qüestions pertinents

a la seva tasca.
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3.6. Fases de l'estudi

A continuació s'exposa el procés d'investigació en les seves diferents fases:

3.6.1. Fase I: Organització del procés

En aquesta primera fase, d'organització i preparado del procés d'investigació, es realitzaran les

següents accions:

- Formado i assessorament de l'equip técnic en materia de métodes i técniques

d'investigació social.

- Assisténcia a cursos monográfics especiaiitzats dirigits a les associacions.

- Buidat bibliográfic sobre experíéncies participatives de diagnóstic i planificado local.

- Elaboració del disseny metodológic del procés d'investigació i deis diferents instruments

metodológics a utilitzar.

- Presentado de la proposta a les administracions locáis (regidoria cultura i joventut, servéis

socials, partid pació ciutadana...) i a les entitats i institucions del barrí.

- Encontré amb els actors socials del barri per presentar l'estudi, recepció de propostes i

revi si ó del procés a partir de les aportacions rebudes.

Aquesta fase ha de concloure amb un pía d'activitats o un pía d'acció que guií les següents

fases i detalü les tasques i activitats per la realització del diagnóstic.

3.6.2. Fase II: Realització del diagnóstic

La segona fase constitueix en l'execució deis instruments d'investigació definits en el pía

d'acció elaborat i revisat en la fase anterior. Les accions a executar en aquest a fase son:

- Difondre el projecte d'investigació, fomentar la participado deis joves i atreure la població

juvenil a les possibles propostes futures.

- Promoure la implicado i participado deis agents socials i del teixit associatiu del barrí en el

procés d'investigació.

- Cercar informado a partir de l'observació directa i converses individuáis i collectives.

15



- Identificar percepcions, visions, generalitats i discursos dtferents sobre la població infantil i

juvenil.

- Identificar problemátiques, necessitats, expectatives i potencialitats de la població infantil i

juvenil.

- Sistematització de dades secundáries i de l'experiéncia de l'esplai La Gresca.

- Análisi deis recursos institucionals del barri i deis recursos institucionals deis municipis de

Cerdanyola i Ripollet (servéis educatius, servéis personáis, servéis socials, servéis

sanitaris, etc.).

- Realttzació d'entrevistes ais actors socials del barrí i altres interlocutors individuáis i

collectius.

- Realització deis tallers participatius: taller diagnóstic participatiu, tallers lúdics infantils i

jomad es de reflexió i trebail.

- Recollir propostes de trebail i possibles estratégies d'intervenció.

Aquesta fase ha de concloure amb l'elaboració d'un diagnóstic de la situació de la infancia i

joventut al barrí i un diagnóstic deis principáis agents socials que interven en en el barrí.

3.6.3. Fase III: Recerca i coneixement de recursos

Aquesta fase consisteix en conéixer els recursos de l'Administrado Pública i altres

organitzacions i institucions privades peí que fa a recursos económics, recursos pedagógics,

assessorament jurídic i de gestió de recursos.

Aquesta recerca es realitzará a les diferents árees i regidories de I'administrado pública local

de Cerdanyola del Valles i Ripollet, el Consell Comarcal del Valles Occidental, la Diputado de

Barcelona i la Generalitat de Catalunya, així com altres institucions com la Federado Catalana

de l'Esplai, el Moviment d'Esplai del Valles i altres.

El resultat d'aquesta fase ha de concloure amb l'elaboració d'una base de dades que reculli els

possibles recursos deis quals podnen disposar les noves línies d'actuació i els futurs projectes

(suport institucional, fons de financament, pians d'ocupació, recursos externs, etc.).
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3.6.4. Fase IV: Recerca i coneixement d'altres experiéncies

Aquesta fase consisteix en conéixer experiéncies i projectes d'entitats ¡ associacions que

treballin amb infants ¡ joves:

- Espiáis díaris i casáis de joves: posant émfasi en l'organització interna i en temátiques com

l'oci, esports, música, etc.

- Centres de salut: experiéncies relacionades amb la drogoaddicció, sida, sexualitat,

anticonceptius, etc.

- Escoles tallers i experiéncies relacionades en la formado i la inserció laboral.

- Experiéncies sobre multiculturalitat.

- Altres experiéncies i projectes.

Aquesta fase conclourá amb la construcció d'una base de dades amb la sistematització de les

experiéncies analitzades que serveixi d'instrument de consulta i orientació per a la definido

d'un pía d'intervenció.

3.6.5. Fase V: Elaboració deis resultats

La darrera fase consisteix en la sistematització del procés viscut i l'elaboració deis documents

definitius que recullin els resultats de l'estudi. Caldrá dura terme les següents activitats:

- Identificado de projectes i línies d'actuació i definido d'estratégies.

- Establiment de prioritats.

- Análisi de la viabilitat de les propostes en base al diagnóstic.

- Elaboració d'una proposta d'intervenció.

- Sistematització de tot el procés realitzat.

El resultat d'aquesta fase ha de ser la redacció d'un projecte d'intervenció a partir del diagnóstic

de la situado de la infancia i joventut al barrí i deis recursos de que aquesta poblado disposa

{resultat de la fase II); la base de dades deis possibles recursos deis quals podría disposar el

projecte (resultat de la fase III) i la sistematització de la informació d'altres experiéncies (resultat

de la fase IV).
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En aquest a parta t presentem el pía d'acció de les fases II, III i IV, que corres pon en a la

realització del diagnóstic, la recerca i coneixement de recursos i la recerca i coneixement

experiéncies respectiva ment.

1. Pía d'acció de la Fase II: Realització del diagnóstic

A continuado es presenta, de forma sintética, el pía d'acció de la segona fase de l'estudi que

correspon a la realització del diagnóstic del barrí.

1.1. Objectiu general

i
L'objectiu general de la realització del diagnóstic és analitzar la situado, les principáis

i
problemátiques, oportunitats i potencialitats de la població infantil i juvenil del barri Pont Vell-

Tiana i Quatre Cantons per tal de definir possibles estratégies d'intervenció.

1.2. Objectius específics

Els objectius específics que l'execució del diagnóstic pretén assolir son:

- Identificar principáis problemátiques que afecten a la població infantil i juvenil del barri.

- Prioritzar les mes urgents a ser resoltes.

- Identificar els actors locáis, recursos institución ais i organitzatius que actúen en l'ámbit de

la infancia i la joventut.

- Definir línies estratégíques d'intervenció.

1.3. Resultats esperáis
!

Amb el procés de diagnóstic s'espera arribar ais següents resultats:

i
- Obertura d'espais d'encontre local per la discussió i reflexió de problemes, accions,

oportunitats i potencialitats de la població infantil i juvenil del barri.

i
- Diagnóstic situacional i institucional-organitzatiu de la població infantil i juvenil del barri.

i
¡

- Definido d'estratégies d'intervenció i identificado de propostes concretes a executar.
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1.4. Interiocutors

Els ¡nterlocutors de l'Estudi Diagnóstic Participatiu serán:

- Poblado infantil i juvenil.

- Actors socials del barrí (administracions, institucions, associacions i col-lectius).

- Informadora claus.

1.5. Metodología

La metodología que s'utilitzará en aquest estudi será una aproximado a la Investigado Acció

Participativa (IAP), que es pot definir com un métode d'estudi i acció que busca obtenir

resultats fiables i útils per a millorar situacions collectives, basant la investigació en la

participado deis propis col-lectius a estudiar (Alberich, 1998). La IAP és una investigació

perqué pretén obtenir major grau de coneixement d'una comunitat o fenomen social i treballa

amb métodes ¡ instruments propis de les ciéncies socials. Alhora, és acció perqué no només

pretén conéixer, explicar o diagnosticar la realitat social -en aquest cas la participado de la

societat civil del barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons- sino també incidir en ella i, en última

instancia, introduir processos transformadora en les relacions socials existents.

Una metodología implica una determinada aposta epistemológica que essencialment defineix

l'objectiu i la finalitat que es vol donar a la utilització de la metodología i a la propia investigació.

En aquest sentit, la IAP pertany al paradigma crltic o diaiéctic, que entén la investigació com un

procés de transformado de la societat. Aquest paradigma intenta fugir del rol passiu que

habitualment se li assigna al col lectiu objecte d'investigació. Ben al contrari, s'aposta per la

seva participado activa en la creado de coneixement. L'objecte de la recerca és també el

subjecte, part i mitjá de la seva metodología i de tot el procés d'investigació. En aquest sentit, el

rol de l'equip d'investigació será el de facilitador, dinamitzador i mobilitzador d'aquest

coneixement que sera construít entre tots i totes.

Amb aquesta metodología es pretén estimular el debat i la participado entre tots els sectors

socials ¡mpticats -o que potencialment es poden implicar- en la dinamització de noves

propostes d'actuació al barrí. Aquesta opció metodológica pot afavorir una major impiicació de

la ciutadania en les actuacions que se'n derivin, aixi com el reforcament del teixit civil del barrí.
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1.6. Instruments d'investigació

Per dur a terme el proces de diagnóstic s'han dissenyat els següents instruments

d'investigació:

- Observado directa ¡ participaré

- Sistematització de dades secundarles i informació escrita.

- Entrevistes ais actors locáis, poblado juvenil i altres informadors claus,

- Tallers participatius (taller lúdic infantil, taller diagnóstic participatiu, jornada de re f I ex i ó i

treball).

Els dos primers instruments - l'observació directa i participant i la sistematització de dades

secundánes- teñen carácter d'investigació, la responsabilitat deis quals recau en l'equip

d'investigació. La finatitat d'aquests instruments és la recopilado, análisi i interpretado

d'informació d'interés per l'elaboració del diagnóstic de la poblado infantil i juvenil del barrí Pont

Vell-Tiana i Quatre Cantons. Mitjancant l'observació directa i participant es recollirá totes

aquelles informacions, opinions, idees i inquietuds deis propis pobladora del barrí. A través de

la sistematització de dades secundánes es recopilará altres informacions d'interés que

provenen d'investigacions, diagnóstic i processos de planificado realitzats antehorment per

altres investí gado rs/es locáis o extern s.

Els tres últims instruments - les entrevistes, els tallers i la jornada de reflexió- teñen carácter de

participado, la responsabilitat deis quals és compartida entre l'equip d'investigació i els

pobladors i actors locáis del barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons, amb funcions i rols

diferents. Aquests instruments han de servir per a l'elaboració del diagnóstic situacional i

institucional-organitzatiu i la planificado d'estratégies d'intervenció, l'establiment de prioritats i

la identificado de projectes.

Cada instrument contempla la realització de diverses activitats: en primer lloc, cal dur a terme

activitats prévies de difusió i motivado, d'organització i planificado del treball; en segon lloc, la

realització de l'activitat propia de l'instrument (per exemple la realització de les entrevistes o

deis tallers); i en tercer lloc, cal dur a terme altres activitats postenors de sistematització de les

experiéncies realitzades. Les diverses activitats previstes pels instruments d'investigació es

realitzaran, en molts casos, de forma simultánia, de la mateixa manera que un mateix

instrument servirá per mes d'una fase del procés.
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1.6.1. Observado directa i participant

Per a l'elaboració del diagnóstic l'equip d'investigado treballará al barrí durant el període

d'execució, tractant-se, dones, d'una investigació sobre terreny. L'observació directa i

participant será, per tant, un deis instruments d'investigació básics en aquest estudi.

Durant el període de realització del diagnóstic es dura a terme un procés de recollida de dades

permanent, ja siguí a través de l'observació directa, en que l'equip d'investigació recull totes les

informacions necessáries o mitjancant l'observació indirecta, en que l'equip s'adrega ais

individus a fi d'obtenir la ¡nformació (converses individuáis i col lectives, entrevistes, reunions...)

El métode d'observació participant consisteix en estudiar la realitat d'una comunitat tot

participant de la seva vida col-lectiva. Els avantatges que suposa aquest instrument son: la

possibilitat de copsar en directe comportaments i esdeveniments, i la possibilitat de recollir un

material d'análisi relativament espontani. Per altra banda, pero, també cal teñir en compte

algunes limitacions com poden ser els problemes d'acceptació, reconstrucció i interpretado.

Un cop sobre terreny, caldrá definir qué cal observar, és a dir, les dades concretes que s'han

de recollir; qui cal observar, és a dir, el camp d'análisi, espai geográfic i social; i com cal

observar, és a dir, els instruments d'observació.

L'objectiu de l'observació és generar i recollir la informació necessária per a l'elaboració del

diagnóstic, especialment aquelles informacions que no es puguin obten ir mitjancant altres
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instruments metodologías com podría ser el sistema de relacions sociats o els fonaments

culturáis i ideológics subjacents.

1.6.2. Sistematització de dades secundarles

L'análisi de dades secundarles, és a dir, la sistematització d'antecedents de planificado i

diagnóstics anteriors, així com ¡nformacions escrites diverses, será un altre instrument

d'investigació que s'utilitzará en aquest estudi. Es tracta de recoliir i analitzar aquella informació

que han generat altres investigadors/es que pugui ser d'interés per a l'estudi que ens ocupa.

Será necessari, per tant, dur a terme un procés de recopilado d'informació a partir de fonts

documentáis variades i de tractament de dades existents, ja obtingudes per altres

investigadors/es.

Les avantatges d'utilitzar dades secundarles i documentáis son: en primer lloc, l'estalvi de

temps i de diners en la recopilado d'informació que ja ha estat recollida anteriorment i així

poder centrar-se i dedicar-se mes plenament a l'análisi própiament dita, i en segon lloc,

l'aprofitament d'un material documental important i valuós, que recull dades macrosocials,

demográfiques i socioeconómiques de carácter predominantment estadístic d'interés per a

l'estudi. Per altra banda, cal teñir en compte algunes limitacions com poden ser els problemes

de fiabilitat de la informació o l'adequació de les dades al context actual.

Els objectius a perseguir son:

- Recollir informació (dades macrosocials, demográfiques, socio-económiques, físiques,

geográfiques, históriques i socials) sobre el barrí Pont Vell - Tiana i el seu entorn.

- Analitzar i interpretar (sistematitzar) les dades obtingudes de les fonts secundáries i

documentáis.

- Complementar, contrastar i verificar les dades secundáries i documentáis amb la informació

recollida a través d'a I tres instruments d'investigació utilitzats (l'observació directa, les

entrevistes i els tallers).

1.6.3. Entrevistes ais actors socials

Per l'elaboració del diagnóstic s'ha planificat la realització d'un conjunt d'entrevistes semi-

estructurades amb els diferents actors socials, a l'administració pública, a la poblado juvenil i

altres informadors claus. En el procés de planificado, l'entrevista és concebuda com una

técnica d'investigació complementaria per matisar qualitativament les dades proporcionades

per altres instruments com efs tallers participatius, observado directa i l'análisi i interpretado de

dades secundáries.
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Les avantatges de realitzar entrevistes son: l'obtenció d'informació qualitativa, la proximitat i el

contacte directe i intens entre l'entrevistador/a i informant, el baix cost d'aplicació i la flexibilitat

que permet l'instrument. Per altra banda, pero, entre els seus inconvenients cal teñir en compte

els problemes de re presen tati vi tat de les persones entrevistades o la reactivitat produída per la

presencia "cara a cara" de l'entrevistador/a.

Les entrevistes es basen en un guió, de manera que es parte i x d'una relació predeterminada

de temes a tractar i en la que l'entrevistador/a va formulan! les preguntes concretes amb la

possibil ¡tat d'introduir modificacions durant el transcurs de la conversa. Malgrat que el contingut

i l'ordre de les preguntes estiguin predeterminad es, aqüestes poden variar en fundó del context

de l'entrevista i les caracterlstiques de la persona entrevistada. El guió orienta i estructura la

forma d'obtenir informado, pero la propia naturalesa flexible de l'entrevista permet tantes

modificacions com exigeixi els casos i contextos concrets. Aixl dones, el guió de les entrevistes

mes que un recull de temes i preguntes concretes a tractar és un eix referencial, construít amb

anterioritat, que permet conduir l'entrevista amb la suficient flexibilitat per acomodar les

preguntes a les necessitats informatives de cada situado concreta.

L'entrevista es basa en un métode lingüfstico-discursiu, que produeix un text (transcripció) que

després caldrá analitzar i interpretar. Es realitzen amb la sola presencia de l'entrevistador/a i la

persona entrevistada, i les converses serán gravades en cinta magnetofónica, peí seu posterior

análisi i interpreta ció.

Els objectius de les entrevistes son:

- Conéixer els actors sociats i valorar-ne la seva capacitat institucional, de gestió i política

(diagnóstic institucional).

- Recollir dades i informado sobre la realitat social del barrí i les principáis problemátiques

que afecten a la poblado infantil juvenil (diagnóstic situacional).

- Invitar i motivar ais actors sodals locáis a participar en els tallers i altres activitats de

diagnóstic i planificado (partidpació).

Peí que fa a la selecció de les persones a entrevistar, s'emfatitzará el factor heterogeneítat com

a c riten básic amb la final i tat d1 evitar el biaix que su posaria només centrar-se en un tipus de

persones i discursos. S'intentará, per tant, diversificar al máxim el tipus de persones

entrevistades. En aquest sentit, no només s'entrevistara ais representants de les institucions

locáis sino també a persones expertes, especialment qualificades o particularment ben

informades en determináis aspectes de la realitat social del barrí. Els actors socials o
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institucions a entrevistar son: les administracions publiques, la societat civil organitzada, la

població juvenil no associada i altres interlocutor claus.

A partir de la sistematització de les entrevistes, les dades secundarles i l'observació participant

s'elaborará un sociograma o mapa social que permeti una aproximado a la diversitat deis

collectius que intervenen en el barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons i conéixer les seves

posicions i relacions de cada un d'ells amb la resta d'actors locáis.

El sociograma és una eina metodológica que ens servirá per representar gráfica me nt el conjunt

d'institucions, entitat i collectius que interactuen en el barri Pont Vell Tiana. Es tracta d'un

dibuix deis diferents grups socials i tes relacions estableces entre ells. De la posició que cada

grup ocupa en el mapa i de la seva estructura global se'n deriven els posicionaments i les

actuacions deis diferents collectius.

Visualment, un sociograma té raspéete de dos eixos en els quals hi ha una serie de figures

geométriques i ratlles que les uneixen. L'eix vertical fa referencia a les posicions i l'estructura

socials. S'hi sitúen els actors en funció de la seva sítuació de poder, d'organització i

d' institución al ització. L'eix horitzontal fa referencia a la ideología, els objectius i els

posicionaments respecte la finalitat de la investigació. S'hi sitúen els actors en funció de la seva

implicado i participado, real o potencial, en el barri. Finalment, les fletxes mostren les relacions

socials que en permetr¿ veure com es vinculen els diferents grups implicats. Les ratlles poden

ser mes o menys gruixudes depenent del grau i la naturalesa de la relació.

1.6.4. Tallers participatius

Els tallers i les jornades de refiexió i treball son els instruments de participado mes importants

en aquest estudi. Serán ets espais a partir deis quals s'elaborará el diagnóstic i es definirá les

estratégies d'intervenció. Es constitueixen com espai de treball amb objectius definits on totes

les i els partidpants, des de diferents rols, elaboren coneixements activament. Es tracta d'un

procés comunicatiu i amb format assembleari.

Presenta els riscos derivats de la facilitat de biaix i d'interacció grupal en la seva vessant

negativa. Per aixó s'intentará constituir com un espai de participado per assolir consensos i la

presa de decisions sobre la base de la responsabilitat compartida, requerint, per tant, la

implicació deis actors socials.

Les dinámiques grupals que s'esdevinguin en els tallers i els grups de refiexió poden construir i

donar sentit ais esdeveniments i circumstáncies en que viuen les i els participants, fent aflorar

les categories i interpretacions que es generen en els mares intersubjectius de la interacció

social per mitjá de processos comunicatius.
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La participado será el component fonamental pe! desenvolupament deis tallers i els grups de

reflexió, es valorará les opinions i les a portad ons, el treball grupal, la potenciado de les

capacitats a partir de les relacions horitzontals i la construcció de coneixement collectiu.

Perqué la participació siguí real cal assumir el dret de les i els participaras a exposar les seves

própies opinions, i no obviar la qüestió del conflicte d'interessos. És evident que hi ha diferents

maneres d'interpretar la realitat en fundó de la situació que s'ocupi en relació a la mateixa. Així,

en els tallers i els grups de reflexió, es poden donar diferents respostes a una mateixa realitat

segons les diferents posicions ocupades per les i els participants. Malgrat totes i tots poden

coincidir en l'objectiu final de desenvolupament, les diverses perspectives des de les que

parteixen poden fer interpretar les necessitats, les possibles solucions i tes prioritats de manera

diferent. És important arribar a assumir un consens básic, pero que aquest no amagui la

pluralitat de les necessitats, inte res sos i disponibilitats de les i eis participants. Per a l'obtenció

del consens una condició imprescindible és el diáleg.

La metodología que s'utilitzará en els tallers i els grups de reflexió i treball es fonamenta en:

- L'autovaloració individual í grupal.

- El processament d'experiéncies de les i els participants.

- La incorporado de métodes i técniques (aportado teórica i técnica necessária).

- Una modalitat col-lectiva de produir coneixement (vessant horitzontal del coneixement,

entes com a intercanvi).

- Un espai on es produeix una relació d'aprenentatge.

La responsabilitat de les i els participants és assistir i participar de forma activa en el taller i els

grups de reflexió per tal d'intercanviar i compartir coneixements, idees, inquietuds,

preocupacions i propostes de futur. La responsabilitat de l'equip d'investigació és facilitar la

metodología, acompanyar el procés i sistematizar els coneixements i els resultats que es

derivin deis tallers i els grups de reflexió i treball.
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1.7. Disseny de les entrevistes ais actors locáis

Durant el procés de realització del diagnóstic es duran a terme un conjunt d'entrevistes semi-

estructurades ais actors locáis que teñen presencia al barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons.

Els interlocutors de les entrevistes serán:

- Administrado pública:

- Ajuntament de Cerdanyola: Arees d'Educació, Cultura, Joventut,

Esports, Salut, Servéis Socials, Participació Ciutadana i altres que es

detectin (polltics i técnics).

- Ajuntament de Ripollet: Arees d'Educació, Cultura, Joventut, Esports,

Salut, Servéis Sociats, Participació Ciutadana i altres que es detectin

(polítics i técnics).

- Societat civil organitzada:

- Associacions: AAW Can Tiana, AAW 4 Cantons, Comissió de Festes,

Diables, Radioaficionats, Pesca, Creu Roja, Parkinson, DAPSI, Fórum

Soterrem l'Autopista...

- Escoles: Tiana, Escursell, Sínia (directius i AMPAS).

- Interlocutors claus: persones que puguin aportar informació d'interés per l'estudi a

identificar.

- Joves no associats del barri.

1.7.1. Model d'entrevista a I'Administrado Pública

DADES DE LA PERSONA ENTREVISTADA

- Nom de la persona entrevistada.

- Quin carree que ocupa a l'Ajuntament?

- Quants anys fa que treballa a l'Ajuntament?

ESTRUCTURA MUNICIPAL

- Regidoría de En quina área s'ubica?

- Responsable de la regidoría i carree que ocupa.
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- Responsables técnics. Número i funcions.

- Relacions amb altres árees de l'Ajuntament

CONSELL MUNICIPAL DE

- Any de creado.

- Paper de l'órgan. Funcions.

- Amb quina freqüéncia es reuneix?

- Qui participa?

- Valorado.

APORTACIÓ MUNICIPAL

- Recursos destinats a l'área durant l'any 2001. Percentatge actual destinat del pressupost

total.

POLÍTICA DE MUNICIPAL DE

- Línies d'actuació:

- Mecanismes de gestió: execució directa / convocatoria de subvencions.

- Mecanismes de seguiment.

- Accions realitzades durant l'any 2001.

- Formes de difusió, publicado i vies de motivado i participado de la poblado.

ELS ACTORS LOCALS

- Organització i participado deis actors locáis: Ajuntament, entitats i ciutadania.

- Relacions entre els diferents actors involucrats. Vineles creats.

- Nivell d'organització del teixit institucional/social. Grau d'implicació deis diferents actors

socials.

- Existeix alguna forma de coordinado entre les entitats que treballen temes de...

- Nivell de participado ciutadana.
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ACCIONS REALITZADES

- Quins projectes s'han executat. Descnpció general i cronología.

- Com es decideixen les accions que es realitzen? Quins son els criteris per definir el tipus

de projectes? Els projectes responen a les necessitats prioritáries de la poblado?

- Qui elabora i gestiona els projectes? Qui son els responsables de l'execució i seguiment

deis projectes? Existeix una participado directa en el seguiment deis projectes per part de

rAjuntament i la poblado?

- Altres accions. Descripció, incidencia en la població.

ELS RESULTATS: AVALUACIÓ

- Valoració referida a les actuacions fetes per l'Ajuntament: avaluar en funció deis objectius

declarats a ser assoiits.

- Avaluació: resultáis, eficiencia, efecte sobre les persones implicades en el procés.

- Dificultáis, obstacles i problemes.

- Objectius assoiits i pendents.

INFANCIA I JOVENTUT

- Quines creus que son les principáis problemátiques i necessitats de la població infantil del

barri?

- Quines creus que son les principáis problemátiques i necessitats de la població juvenil del

barri?

- Quines actuacions duu a terme l'área al barri?

- Creus que els joves del barri teñen un accés fácil ais recursos de l'área?

- Quines alternatives de sotució proposes a les probiemátiques que has detectat?

- Quin paper poden jugar les associacions?

- Quin paper hauria de jugar d'administració pública?

- Quin tipus d'actuacions creus que la Gresca pot dur a terme al barrí?

- Quin recolzament podría rebre per part de l'área?
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EL FUTUR

- Expectatives de l'Estudi Diagnóstic Participatiu: resultats esperats. Utilitat.

- Nous objectius: a curt, mig i llarg termini.

- Expectatives de futur.

1.7.2. Model d'entrevtsta a la societat civil organitzada

DADES DE LA PERSONA ENTREVISTADA

- Nom de la persona entrevistada.

- Quin carree que ocupa a l'entitat?

- Quants anys fa que trebaila, participa o col-labora amb l'entitat?

DADES INSTITUCIONALS

- Nom o noms successius de l'entitat.

- Data de fundació.

- Forma jurídica.

PROCÉS DE CONSTITUCIÓ

- Context historie i motiu de la seva constitució.

- Antecedents.

- Historia: origen, evolució i estat actual.

AMBIT D'ACTUACIÓ

- Adreca.

- Barri, tocalitat, comarca.

- Ambit territorial d'influéncia.

FINALITAT

- Quina és la ideología, identitat o valore que defineix l'entitat?
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- Finalitats estatuarles / finalitats reals.

- Quins son els objectius generáis de I'entitat?

AQUIS'ADREQA?

- A quina població es dirigeix? Beneficiaris. Qui exclou?

- El soci/a: característiques.

- Usuaris/es deis servéis que ofereix I'entitat.

ACTIVITATS

- En quines árees temátiques actúa I'entitat?

- Quin tipus d'activitats realitza?

- Quins servéis ofereix I'entitat?

- Quins son els projectes o activitats que ha realitzat fins l'actualitat i quins en proces

d'execució?

- Desenvolupament en el temps i l'espai de les activitats.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

- Quina és ('estructura institucional de I'entitat? Funcionament vertical / hontzontal.

- Quins órgans de decisió i representado té? Assemblea General / Junta Directiva. Amb

quina freqüéncia es reuneix. Quina és la forma en que es preñen les decisions?

- Paper deis directius. Gerencia i administrado.

- Hi ha socis/es? Número. Amb quina freqüéncia es reuneixen?

- Formes de participado: tipus de lideratges, rotació de carrees.

- Seccions i comissions actives.

- Grau d'institucionalització de I'entitat.

RECURSOS HUMANS

- Hi ha personal trebailador / professionai contractat? Número i funcions.
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- H¡ ha personal voluntan? Número i funcions.

- H¡ ha collaboradors extems?

- Número total d'agents que participen en l'entitat.

- Grau de professionalització deis membres. Estratégies de formado del personal.

RECURSOS I INFRASTRUCTURA

- Quins son els recursos matenals que gestiona l'entitat? Recursos de gestió institucional,

recursos propis de cada projecte o servei.

- Quina és la infrastructura que disposa? Propia, Nogada o cedida.

- Recursos económics: propis, donacions particulars, subvencions publiques, patrocinadors.

RELACIONS SOCIALS I INSTITUCIONALS

- Capacitat de representado i convocatoria, arrelament a l'entom, suport de la poblado.

- Relacions amb l'administració. Convenís collaboració, ajust desitjats i/o rebuts.

Subvencions. Grau i forma d'accés ais recursos públics.

- Existeix alguna relació amb l'Ajuntament? Naturalesa de la relació.

- Es mantenen relacions amb altres actors socials o locáis i/o externs? Quins i naturalesa de

les relacions. Aliances, federacions.

PROJECCIÓ

- Formes de propaganda i de difusió d'activitats.

- Publicacions.

- Delegacions.

- Vies de motivado i sensibilització de la poblado per tal d'involucrar-la a determináis

projectes.

VALORACIÓ

- Éxits, fortaleses, oportunitats.

- Dificultáis, resisténcies, mancances, amenaces.
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- Adequació entre principis, objectíus i resultáis.

INFANCIA I JOVENTUT

- Quines creus que son les principáis problemátiques i necessitats de la població infantil del

barrí?

- Quines creus que son les principáis problemátiques i necessitats de la població juvenil del

barrí?

- Quines alternatives de solució proposes a les problemátiques que has detectat?

- Quines entitats del barrí treballen amb la població infantil i juvenil?

- Quins espais de participado d'infants i joves hi ha al barrí?

- Quin paper poden jugar les associacions?

- Quin paper hauria de jugar d'administració pública?

1.7.3. Model d'entrevista a les escoles

DADES DE LA PERSONA ENTREVISTADA

- Nom:

- Carree:

- Anys al carree:

- Anys equip educatiu:

- Antiguitat:

DADES INSTITUCIONALS

- Nom de l'escola:

- Data de fundació:

- Adreca:

- A carree de quines necessitats es funda l'escola?
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EQUIP

- Quants mestres hi ha?

- Hi ha mestres d'educació especial?

- Hi ha psicólegs, pedagogs i/o logopedes?

- Quants membres hi ha a l'equip administratiu?

EQUIPAMENTS

- Quantes aules té l'escola?

- Té teatre, aula de música, biblioteca, gimnás i/o pistes esportives?

SERVÉIS

- Quins servéis ofereix? (menjadors, ludoteques, extraescolars,...)

- Qui els gestiona?

NENS/ES

- Quants nens/es hi ha?

- Quina és la procedencia deis infants? (barri Pont Vell i Tiana, immigració)

- Hi ha nens/es amb discapacitat?

- És una escola adaptada?

ACTIVITATS

- Es treballa en algún projecte?

- El projecte és intern o s'exterioritza?

RELACIONS SOCIALS I INFRASTRUCTURA

- Quina és la relació amb I'AMPA?

- Quina és la relació amb I'Administrado Pública?

- Existeixen convenís de col laborado, ajuts o subvencions?

- Quin és el grau i forma d'accés ais recursos públics?
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- Es mantenen relacions amb altres actors socials locáis i/o externs? {federacions, DAPSI)

INFANCIA IJOVENTUT

- Quines creus que son les principáis problemátiques i necessitats de la poblado infantil al

barri?

- Quina solució proposes?

- Quin paper podríen jugar les associacions?

- Quin paper hauria de jugar I1 Administrado Pública?

1.7.4. Model (¡'entrevista a la pobiació juvenil no associada

- Vosaltres, de qué us coneixeu?

- Coneixeu els espais i servéis que ofereix l'Ajuntament pels joves? Utilitzeu aquests espais i

per qué? [Casal de Joves, Cerdanyola i Ripollet].

- Qué creieu de l'oferta d'oci que es fa des deis Ajuntaments?

- Quins espais calen? Com haurien de ser?

- Teniu contacte amb alguna associació del barri? Per qué?

- A quina us agradaría associar-vos?

- Si necessites informado, a on et dirigeixes?

- Quins son els principáis problemes que creus que teniu els joves al barri?

- Quin creus que hauria de ser el paper de l'Ajuntament al barri?

- Qué creus que poden fer les associacions?

- Viviu amb els pares? Qué creieu de l'habitatge al barn?

- Participes de les festes majors del barri?

- En quins espais us reuniu?

- Us agradaría participar en un taller?
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1.8. Disseny del taller díagnóstic participatiu

1.8.1. Presentado

El taller és un espai de treball participatiu amb objectius definits on totes les i els participaras,

des de diferents rols, elaboren coneixements collectivament. Es pretén obrir un espai de

reflexió i debat per a aquelles persones i entitats ¡nteressades en la poblado infantil i juvenil del

barri Pont Vell - Tiana, sobre els canvis que es produirien amb una acció planificada i

organitzada. Es promourá l'assoliment de consensos i la presa de decisions de forma

concertada sobre la base de la responsabilitat compartida.

1.8.2. Objectiu general

Analitzar les principáis problemátiques i necessitats de la població infantil i juvenil del barrí Pont

Vell - Tiana, així com el teixit associatiu per tal d'apuntar algunes línies estratégiques

d'actuado.

1.8.3. Objectius específics

- Identificar actors locáis amb presencia al barri i analitzar el teixit organitzatiu entorn a la

població infantil i juvenil.

- Analitzar i valorar la situado actual de la població infantil i juvenil del barrí (problemátiques i

necessitats).

- Definir línies estratégiques d'intervenció en el marc de la infancia i la joventut.

1.8.4. Metodología

El taller és un espai on es produeix una relació d'aprenentatge, es tracta d'una modalitat

col-lectiva de produir coneixement a través de l'intercanvi, que es basa en l'autovaloradó

individual i grupal, el processament d'experiéncies i la incorporado de métodes i técniques. Es

promourá la participado, el treball grupal, la potenciació de les capacitáis a partir de les

relacions horitzontals i la construcció de coneixement collectiu.

El métode de treball es basará en la presentació del tema o contingut a tractar, el treball en

petits grups a partir de pautes comunes i que es formaran segons linteres específic de cada

activitat, i finalment, la posterior posada en comú en plenari, en que es debatrá ámpliament i

o berta els diversos continguts del taller amb la participado de totes les i els assistents.
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1.8.5. Participante

En el taller serán convidats a participar tots aquells actors locáis, membres d'institucions locáis i

d'organitzacions de la societat civil organitzada que teñen presencia al barri, així com poblado

juvenil no associada.

La responsabilitat de les i els participants és assistir i participar de forma activa en el taller per

tal d'intercanviar i compartir coneixements, idees, inquietuds, preocupacions i propostes de

futur.

1.8.6. Etapes del taller

El taller s'estructura en les següents etapes:

- ETAPA I Presentado i ¡ntegració grupal: En aquesta primera etapa es pretén presentar

el taller i proporcionar a les i els participa nts les orientacions necessáries, tot propiciant un

ambient favorable a la participado i el treball grupal.

- ETAPA II: Mapa social o sociograma: En aquesta etapa es p retén validar collectivament

el sociograma del teixit associatiu producte de les entrevistes ais actors socials del barri.

- ETAPA III Análisi FODA: En aquesta etapa es pretén analitzar la situado actual de la

poblado infantil i juvenil, deis factors interns i actuáis com deis externs i futurs.

- ETAPA IV Problemátiques / Alternatives de solució: En aquesta etapa es pretén

identificar les principáis problemátiques i necessitats de la població infantil i definir de forma

consensuada alternatives de solució ais problemes detectáis.

- ETAPA V Definido d'estratégies: En aquesta etapa es pretén determinar les opcions i

prioritats envere el futur per a la intervenció social amb infants i joves.

- ETAPA VI Avaluado de taller: En aquesta darrera etapa es pretén valorar el

desenvolupament del taller: els continguts i eis temes tractats, la metodología utilitzada i la

participado de les i els assistents.

ETAPA i: PRESENTACIÓ IINTEGRACIÓ GRUPAL

Objectius:

- Propiciar un ambient favorable a la participado i al treball grupal i proporcionar a les i els

participants tes orientacions necessáries sobre el taller.

- Acordar les condicions i normes necessáries peí desenvolupament del taller (respecte a les

opinions, escoltar, importancia participació, descansos...).
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- Conéixer les finalitats, els continguts, les caracterlstiques i la duració del taller.

- Conéixer les expectatives de les i els participaras sobre el taller.

Consideracions

Cal teñir en compte la disposició del local i col-locar les cadires en forma de cercle o

semícercle, perqué afavoreixi una major dinámica del treball i propicií la participació de tothom.

És important crear des de l'inici del taller un clima favorable a la participació. No és necessari

dedicar massa temps a aquesta primera etapa, cal dur a terme les activitats de la forma mes

breu i dinámica possible. Les activitats d'aquesta etapa es reaíitzaran en plenari.

Activitats

- Registre deis participants: consisteix en el primer apropament amb les i els participaras,

cal anotar: nom, cognoms, organització a !a que pertanyen i carree que ocupen, edat, sexe

i ocupació laboral.

- Presentado del taller: explicado deis objectius generáis i especffics, metodología, teman i

activitats a desenvolupar.

- Regles de treball: acordar les condicions necessáries per realitzar el taller: horari de

treball, descansos, respecte a les opinions i a la participació.

- Expectatives: presentado de les i les participants i exposició de les expectatives del taller.

ETAPA II: SOCIOGRAMA

Objectius

— Analitzar eis diferents instituctons, entitats i collectius amb presencia al barrí i les relacions

esta ble rtes entre ells.

- Analitzar el model de relacions i xarxes socials que s'estableix al barrí entre l'administració

pública, la societat civil organitzada i la població infantil i juvenil.

Consideracions

Es tracta d'efectuar un diagnóstic deis diferents agents socials implicats i les activitats que es

proposen consisteixen en descriure el conjunt deis agents socials del barrí, posant de manifest

els seus problemes específics, els seus interessos i les relacions que teñen esta ble rtes entre

sí. En aquest sentit, l'análisi de la participació es tracta essencialment d'una análisi política, no

estricta me nt técnica, i per tant, cal explotar la subjectivitat.
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Activitats

- Revisar el sociograma: En petits grups es revisará el sociograma presentat per l'equip

d'investigació i s'aportará noves dades per part de les i els participaras.

- Consensuar el sociograma: En plenari i a partir de les aportacións deis diferents

subgrups es consensuará un sociograma que representi gráficament el conjunt

d'institucions, entitats i col lectius amb presencia al barrí.

ETAPA III: ANÁLISIFODA

Objectius

- Identificar els recursos del barrí (materials, humans i socials) per a l'atenctó de la poblado

infantil i juvenil.

- Identificar i valorar les capacitáis i oportunitats locáis, i determinar les formes organitzatives

i de participado en el marc de la infancia i la joventut.

- Identificar i analitzar els obstacles, dificultáis, oportunitats i potencialitats de la ¡ntervenció

social en la infancia i la joventut.

Consideracions

Ha de ser una activitat rápida í dinámica, pero imprescindible. El coneixement deis recursos i

les capacitáis locáis que es disposen condicionará la identificació de les estratégies per a la

intervenció social en la infancia i la joventut

Activitats

- Análisi de les Fortaleses, Oportunitats, Debilitáis i Amenaces: El diagnóstic FODA és

un métode d'análisi estratégica que facilita la identificació de la situado actual de la

poblado infantil i juvenil i la determinació de les prioritats envers al futur. Aquesta técnica

combina l'análisi interna, considerant tant les fortaleses com les debilitáis i l'análisi externa,

considerant tant les oportunitats com les amenaces de l'entorn. Aquesta activitat es

desenvolupará en petits grups i posteriorment en posará en comú en plenari.

ETAPA IV: PROBLEMÁTIQUES/ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Objectius

- Identificar les principáis problemátiques i necessitats de la població infantil i juvenil del barrí.

- Prioritzar les mes urgents a ser resoltes.

- Analitzar les causes i les conseqüéncies de les problemátiques detectades.
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- Identificar alternatives de solució ais problemes i dificultáis de la població infantil i juvenil.

Consideracions

Aquesta etapa és cabdal peí desenvolupament del taller, en funció deis resultáis de les

activitats d'identificació de les problemátiques j les necessitats l'etapa següent prendrá una o

altra orientado. Cal dedicar-hi el temps necessari i analitzar amb cura tant les problemátiques

detectades com les alternatives de solució proposades.

Activitats

- Identificació de problemátiques i necessitats: Es tracta d'elaborar una llista de les

problemátiques i necessitats de la població infantil i juvenil del barri. Per dur a terme

aquesta activitat s'aplicará la técnica brain storm (pluja d'idees) en plenari.

- Priorització de les problemátiques: Mitjancant un debat en plenari es prioritzará aquelles

problemátiques i necessitats mes urgents a ser resoltes a partir de diferents criteris.

Aquesta activitat es desenvolupará en plenari.

- Ana lis ¡ de les problemátiques: S'analitzará mitjancant l'ús de la técnica de l'arbre de

problemes, les causes i les conseqüéncies de les problemátiques detectades. Es treballará

en petits grups i posterior posada en comú en plenari.

- Alternatives de solució: Caldrá centrar-se en aquetles difícultats i problemes priohtzats i

proposar i seleccionar els camins o alternatives mes adequades que permetin anar-los

solucionant. Es tracta de descriure la situació hipotética que s'assoliria en el moment que

se solucionessin les situacions negatives detectades.

ETAPA V: DEFINICIÓ D'ESTRATÉGIES

Objectius

- Determinar i acordar les estratégies prioritáries per a la intervenció social en la infancia i la

joventut.

- Establir mecanismes de promoció de la participado de la població infantil i juvenil.

Consideracions

Fins aquesta etapa, totes les activitats realitzades teñen carácter de diagnóstic, ara es tracta de

planificar futures estratégies i actuacions a partir de les conclusions de les anteriors etapes del

taller.
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Activitats

- Identificació deis objectius: Definir els objectius generáis que han d'emmarcar qualsevol

interven ció social en la infancia i la joventut i guiar les actuacions que es duguin a terme.

Es treballará en petits grups i poste rio rment es posará en comú en plenari.

- Establiment de les línies estratégiques: Debatre i consensuar les llnies estratégiques

que regirán la intervenció. Es treballará en petits grups i posteriorment es posará en comú

en plenari.

ETAPA VI: AVALUACIÓ DE TALLER

Objectius

- Valorar el desenvolupament del taller: els continguts i els temes tractats, la metodología

utilitzada, el funcionament en general i la participado deis assistents.

Consideracions

Constitueix el moment final del taller, es realitza tant en forma individual com grupal. Cal crear

un clima favorable a l'expressió d'opinions critiques i constructives. Es tracta d'un conjunt

d'exercicis individuáis i collectius per observar i recollir l'opinió deis participants sobre

raprofitament del taller en relació ais continguts, funcionament i forma de treball.

Activitats

- Avaluado individual: Opinions, per escrit, sense posar nom i lüurades al moderador.

- Avaluació col-lectiva: L'avaluació se social i tza en plenari i a" aquesta manera s'inicia el

tancament dei taller, compartint la reflexió en comú, expressant la visió sobre alió vivenciat

durant el taller.

- Cloenda taller: Es programa els próxims passos, s'anticipa la data del próxim taller i/o

activitat previa al mateix i s'agraeix l'assisténcia i la participado de tothom.

1.8.7. Sistematització del taller

Amb posterioritat a la realització del taller será necessari fer una sistematització del mateix on

es recollirá els debats, els acords presos i el desenvolupament general del taller i que tindrá

com a resultat l'elaboració d'un informe. S'a valuará els objectius, metodología, activitats,

técntques, seqüéncies, resultáis esperats i participado, tenint en compte ia incidencia de

variables externes al taller.

40



1.9. Dísseny deis tallers ludios infantils

1.9.1. Objectius generáis

El fet de saber amb molta rapidesa el que passa a l'altra punta del món o de conéixer la vida

deis esquimals no és pas, de per si, cap mena de problema. Pero sí que esdevé un problema

en el moment en qué aquest coneixement ens allunya del nostre entorn proper: el barrí, la

població o la ciutat.

Aquest medí mes immediat és l'espai tradicional, i mes real, per intervenir, per participar i, en

definitiva, per canviar-lo segons el nostre gust, segons com nosaltres volem que sigui. És per

aixó que l'entorn ha de ser viscut com a espai propi, una com un i tai de la qual en formem part i

en la qual podem participar. Sense aquest arrelament ai medi immediat és molt difícil que els

infants i també els adults tinguin experiéncies de participado real, de canvi i de millora de les

condicions de vida individuáis i collectives.

En aquest sentit ens plantegem els quatre objectius generáis que guiaran la nostra intervenció

educativa en els TLI:

- Que els nens/es i joves s'interessin en la transformació del seu entorn, del seu barrí, que el

facin seu, que s'identifiquin com a ciutadans i ciutadanes responsables.

- Que prenguin la iniciativa i se sentin protagonistes en accions de descoberta, de

conservado, reivindicatives i lúdiques. Que valorin la seva aportació i en quedin satisfets i

satisfetes deis resultáis.

- Que visquin ta ciutadania com una tasca col-lectiva, i que puguin esta bl ir I lagos de

solidaritat i cooperado entre elis i elles mateixes.

- Que aprenguin a descubrir els aspectes positius, a gaudir i estimar el que els envolta:

veíns, carrer, barri, ciutat.

1.9.2. Població destinataría

El Centre d'Esplai La Gresca dirigeix les seves actuacions básicament a infants i joves deis

municipis de Cerdanyola del Valles i Ripollet. Els diferents programes educatius que realitza el

centre van dirigits a la població infantil i juvenil, encara que en alguns casos a través deis

subjectes d'intervenció també es realitza un treball amb les famílies. En els Estatuts de

l'organització s'estableix que el centre actuará en 'Támbit cultural i educatiu en el lleure

d'infants, joves i adults".

41



Les principáis necessitats i caréneles que els nens/es i joves es traben per desenvolupar la

seva activitat lúdica de forma satisfactoria, es traben especialment en les zones urbanes:

- Dificultáis relacionades amb l'espai: a l'actualitat, amb el creixement desmesura! de les

ciutats, el carrer s'ha perdut com espai de joc, ja que ofereix poca seguretat. La falta de

pares i jardins i les males condicions deis habitatges dificulten el desenvolupament del joc. ¡

- La pérdua del carrer suposa també una disminució de les possibilitats de trobar-se amb els

i les companyes de joc. ¡

- Dificultáis relacionades amb les persones adultes: els pares i les mares poques vegades es i

presten a participar en les propostes lúdiques dets seus filis i filies, ja sigui per falta de

temps o per la poca valorado que l'hi donen al joc.

- Dificultáis derivades d'una societat de consum: la televisió, els videojocs,... son instruments

molt mes passius, individualistes i en molts casos alienants. Es tracta de jocs que obliden

aspectes tan fonamentals com: la imaginació, la possibilitat d'imposar les própies regles, la

importancia de la intercomunicació, el protagonisme creatiu, la manipulado d'objectes, etc.

Principalment, la població destinatária del projecte és la mateixa població que resideix al barrí.

És aquesta mateixa qui ha de donar les bases de com voldria el futur del barrí on resideix i, els

TLI és l'espai on la població infantil i juvenil del barrí pot determinar-ne les condicions.

Concreta me nt per a la realització deis TLI s'ha tingut en compte la població que participa de

l'esplai, pero també s'ha obert la participado ais infants del barrí en general. L'amplitud de la

liista ¡I- lustra una característica fon a menta I de la democracia participativa, i aquesta és et

pluralisme.

1.9.3. Plantejament metodológic

Metodotógicament s'han concretat eis quatre grans objectius generáis en objectius i activitats

especifiques per a cada etapa evolutiva.

Grup depetits (de 3a 5anys)

Presentado

La relació entre infants i barrí passa per la re lacio que els infants estableixen amb la gent del

barrí. A partir deis veins i veínes poden conéixer millor el barrí, identificar-s'hi i estimar-lo, és a

dir, contribuir a fer-lo millor.

Proposem un joc de descoberta per tal d'acostar els infants a diferents persones que viuen i

treballen al barrí.
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Obiectius esoecffics

- Que els infants descobreixin el barrí a través deis oficis que s'hi practiquen.

A nivel! d'adauisició de coneixements

- A partir de les activitats proposades, que els nens i nenes coneguin millor la zona del barrí

que envolta l'entitat, descobrint aspectes nous: carrers, tallera, botigues, places noms de

carrers,...

- Que siguin capacos de descríure i identificar els aspectes mes significatius i diferenciáis

respecte d'altres zones.

A nivell afectiu

- Que els nens i nenes desenvolupin la seva curiositat per l'entorn i per les activitats

proposades.

- Que expressin el seu afecte pels companys i companyes, veins i veTnes i peí barrí.

- Que apreciín les realitzacions collectives i, valorin positivament el grup i la seva capacitat

de fer coses junts.

- Que gaudeixin de les activitats de descoberta ¡ tomín a casa contents i contentes, explicant

el que han fet.

Ambientado

Les activitats es dinamitaran a través d'un conté. Ens visitará Adobahotot, un estrany

personatge de Tilla Terraestranya on realitzen oficis com pintapapallones, refredavolcans... Ha

vingut al barri per conéixer quins oficis s'hi practiquen.

Descripció

Es realitzará un joc de descoberta de diferents oficis del barrí: forner, fuster, jardiner, mecanic,

botiguer, metge, cuiner, cambrer... Les visites estaran ja concertad es i els infants faran les

preguntes que portaran preparades a la gent del barrí. Al llarg de l'itinerari es faran fotos deis

diferents oficis. Durant el recorregut s'utilitzaran recursos d'estimulació al carrer (observació,

preguntes...). A l'esplai, els infants hauran de discriminar targetes amb dibuixos d'eines que

han vist durant la descoberta i les pintaran. S'ubicaran les fotos i les targetes sobre el plánol de

ritinerari de la descoberta.
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Producte

El plánol de l'itinerari de la descoberta del barrí amb les fotos i les targetes pintades de les

eines i instruments deis oficis que hauran descobert del barrí s'inclouran en el llibre gegant del

barrí Pont Vell-Tiana.

Grup de mitjans-petits (de 6 a 8 anys)

Presentado

Es tracta d'una activitat de descoberta del barrí, en la que s'identificaran aquells indrets que es

troben a i'abast deis nens/es. Es proposa conéixer alió que mes bonic, interessant o significatiu

té el nostre barrí, així com també assenyalar alió que no agrada tant í qué s'hauría de fer per

viure miüoral barrí.

La descoberta permetrá conéixer els diferents elements que configuren el barrí, tot alió que és

mes proper i quotidiá i recollir-ho plásticament en un llibre gegant.

Obiectius esoecífics

L'activitat té per finalitat descobrir i conéixer el barrí, tot identificant els indrets que es troben a

I'abast deis nens/es í valorant-ne els seus aspectes positius i negatius.

A nivell d'adguisició de coneixements

- A partir de les activitats proposades, que els nens i nenes coneguin millor la zona del barrí

que envolta l'entitat, descobrínt aspectes nous: cairers, tallers, botigues, places noms de

carrers,...

- Que siguin capacos de descriure i identificar els aspectes mes significatius i diferenciáis

respecte d'altres zones.

A nivel! afectiu

- Que els nens i nenes desenvolupin la seva curiositat per l'entorn i per les activitats

proposades.

- Que expressin el seu afecte pels companys i companyes, veíns i veínes i peí barrí.

- Que apreciín les realitzacions coHectives i, valorin positívament el grup i la seva capacita!

de fer coses junts.
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- Que gaudeixin de les activitats de descoberta i tomín a casa contents i contentes, explicant

el que han fet.

Ambientado

El grup d'esplai rebrá la visita inesperada d'en Wally -un monitor o collaborador de l'esplai- i

els explicará que quan venia cap a l'esplai s'ha quedat tan bocabadat mirant les coses que ha

anat trobant peí recorregut que, sense adonar-se'n, ha perdut alguns deis objectes que sempre

l'acompanyen (el bastó, la motxilla, els binocles, les ulleres de capbussar-se, la tetera, ei

martell...).

Quan arriba al centre fa la crida al grup de nens/es de si el poden ajudar a anar a cercar els

objectes perduts. Els demana que es fíxin bé en tot alió que vegin i en quin I loe tro be n els

diferents objectes.

Descrípdó de l'activitat

L'activitat de descoberta será un joc de pistes en la que els nens/es hauran de trabar els

objectes perduts del Wally a partir d'una indicado escrita (pista). Els objectes estaran ubicats

en els següents espais:

- Pare Massot

- Ambulatori o Creu Roja

- Escola Tiana

- Font del Patricó

- Passarel-la autopista

- Placa barri nou

- Pare de la biblioteca

En els recorreguts a la recerca deis objectes perduts el grup haurá d'observar un conjunt

d'elements a partir d'una fitxa que caldrá omplir. Els elements a observar son:

- Passos de vianants

- Cotxes a la vorera que obstaculitzen el pas deis vianants
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- Escombrarles

- Conservado deis edlficis

- Papereres

- Bañes

- Enllumenat públie

- Distancies

- Arbres, espais verds

- Voreres, accessos, zones de vianants

En Watly proposará al grup la realització d'un lltbre gegant que reculli la vida real del barrí a

partir de la mirada deis propis nens/es.

Producte

S'elaborará un mapa de la ubicació deis espais descoberts en el barrí, que illustri les distancies

i les formes d'accés.

S'acompanyará amb un conjunt de dibuixos deis espais descoberts que descriuran gráficament

a partir de les fitxes d'observació, els seus aspectes positius i negatius: alió que agrada al grup,

alió que no agrada i com voldrien que fos.

Aquest document s'inclourá al llibre gegant del barrí Pont Vell-Tiana que recollirá les

aportacions deis diferents grups de l'esplai.

Grup de mitjans-grans (de 9 i 10 anys)

Presentado

Els nois i noíes d'aquest grup d'edat utilitzen els espais verds i oberts amb mes independencia i

llibertat d'acció que els infants mes petits. Proposem una activitat que ens permetrá conéixer a

fons els espais del nostre barrí i les seves característiques, ídentificant-ne les fortaleses i les

amenaces que existeixen.
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Obiectius especffics

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar on s'ubiquen i quines son les característiques deis

espais oberts del barrí i reconéixer les seves mancances o els seus punts forts.

A nivell psicomotriu i de capacitáis Intel-lectuals

- Que els nens i nenes exercitin la seva capacitat d'observació, classificació, sistematització

deis continguts treballats.

- Que els nens i nenes desenvolupin i estructurin la seva capacitat organizativa i de treball

en equip, tenint cura deis acabats i, en general, els hábits d'ordre en el funcionament del

grup.

- Que els nens ¡ nenes perfeccionin la seva capacitat d'orientació en l'espai.

- Que els nens i nenes millorin la seva capacitat d'expressió oral i escrita.

A nivell d'adauisició de coneixements

- Que els nens i nenes conegutn millor el seu barri i l'integrin dins el concepte de ciutat.

A nivell afectiu

- Que els nens i nenes considerin el seu barri com a objecte d'atenció interessant, que sentin

curiositat per conéixer-lo millor.

Motivado

Fer de repórter, investigar, ficar el ñas en diversos assumptes,... son activitats que motiven els

nois i noies d'aquesta edat. Es proposa una deseo berta del nostre barri i conéixer l'estat deis

espais oberts en el barrí, les necessitats i les possibles accions que com a grup podem fer per

tal de millorar-lo.

Descripció de l'activitat

L'activitat es desenvoíupará en tres moments diferents:

- Identificado de les zones verdes i espais oberts: aquesta activitat comptará amb

l'elaboració d'un mapa on sortiran reflectits aquells espais que s'hauran identificat.

- Reconeixement de les zones verdes o places: mitjancant el reportatge fotografié es

reconeixeran aquells elements mes rellevants deis espais, que es complementaran amb
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unes fitxes descriptives deis espais confirmant o corregint les afirmacions. Aquests dos

recursos, conjuntament, servirán per establir quins son els aspectes positius i negatius de

les zones verdes i places.

- Proposta d'acció: constará de la posada en comú de la investigado (qué falta? Qué

sobra?). S'elaborará un quadre amb la planificació les propostes d'acció com a ciutadans

actius del barri i s'elaborará una carta a I'alcalde i a l'alcaldessa fent constar els resuttats de

les necessitats que s'han detectat.

Producte

El producte de l'activitat s'inclourá dins el llibre gegant i constará del mapa identificatiu i el recull

fotografíe de les zones verdes i espais oberts i la carta a l'alcalde i alcaldessa.

Grup dejoves (de 12 a 15 anys)

Presentado

Ens proposem fer un reportatge fotografíe i periodlstic del barrí que conclogui en la red a ce i ó

d'un manifest. Aquest reportatge i manifest, será el que finalitzará amb les conclusions del

Lübre Gegant del barrí Pont Vell i Tiana. A mes, será enviat a les corresponents revistes

municipals i també es dirigirá ais órgans de govern corresponents.

Obiectius específics

- Que el grup reflexioni crfticament sobre el barrí.

- Que el grup elaborí un document de la seva reflexió.

A nivel! psicomotriu i de capacitáis intellectuals

- Que els nois i noies siguin capagos i capaces d'exercitar els hábits d'ordre sense la pressió

constant deis monitors i monitores.

- Que els nois i noies estimulin la seva capacitat de pensament abstráete, analitzant, deduint,

arribant conclusions,... i augmentin la seva capacitat d'expressió verbal.

- Que els nois i noies s'acostumin a auto gestionar-se, a preveure feines, funcions,

responsabilitats.
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A nivell d'adauisició de continauts

- Que els nois i noies coneguin mes ais veíns i veTnes del barrí i de les associacions que hi

treballen.

- Que els nois i noies coneguin millor el seu barrí, l'integrin dins del concepte de ciutat i

s'aproximin al concepte de comarca.

A nivel! afectiu

- Que els nens i nenes considerín el seu barrí com a objecte d'atenció interessant, que sentin

curiositat per conéixer-lo millor.

Ambientado

El grup es convertirá en un equip de reporters que elaborará un reportatge sobre el barrí per a

la revista local.

Descrípció

Per realitzar aquest reportatge es decidirá abans quins llocs es visitaran i es fotografiaran.

Aquests llocs hauran de recollir els següents aspectes:

- Accessos {ponts, autopista, carretera).

- Comercos (que hi ha, que falta).

- Industria (tallers i activitats).

- Sanitat (Ambulatori, Creu Roja).

- Oci (qué hi ha per divertir-nos, on podem divertir-nos).

- Poblado (diversos collectius).

- Consideracions generáis del barrí.

Producte

El producte de l'activitat será un reportatge sobre el barrí i un manifest sorgit de la reflexió del

grup, que es publicará en la revista local i formará part del llibre gegant del barrí Pont Vell-

Tiana.
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Concurs de Dibuix: Així volem el nostre barril Activitat oberta a la població infantil i juvenil del

barrí.

Presentado

En el marc del Projecte Diagnóstic Participatiu i dins els TLI, es preveu una activitat de

diagnóstic sobre les necessitats infantil i juvenils del barrí Pont Vell i Tiana oberta a tots els

infants i joves del barrí. Aquesta es dura a terme dins la programació de la Festa d'Aniversari

de l'Esplai el dia 23 de marc.

Obiectius esoecífics

- Donar a conéixer el Centre d'Esplai La Gresca a aquells infants i joves que encara no el

coneixen.

- Donar a conéixer el Projecte Diagnóstic Participatiu a la població que encara no el coneix.

- Obrir la festa d'aniversarí de l'esplai a la població del barrí, oferint activitats lúdiques per tal

de fer créixer la participado.

- Recollir informado de la visió deis infants i joves del barri Pont Vell i Tiana sobre quin es el

seu projecte de barrí, quines son les seves expectatives i necessitats.

Ambientado

S'ofereix en el marc de la Festa d'aniversari un espai denominat: "Concurs de Dibuix: Aixf

volem ei nostre barrí!". Es compta amb la participado d'infants i joves d'edats compreses entre

els 4 i els 14 anys.

Els resultats del concurs de dibuix s'anunciaran a la cloenda de la festa d'aniversarí, premiant

aquells dibuixos que hagin donat mes informado sobre aquesta expectativa. S'aconseguirá un

"sponsor" per ais premis del concurs de dibuix.

Descrípdó

El concurs de dibuix es dura a terme al pati de l'edifici de l'antiga Creu Roja, situat al carrer de

Testado s/n. És una activitat oberta en la que els pares i mares hauran de fer l'acompanyament

deis infants.

S'oferirá una fitxa on es realitzará el dibuix que constará del títol: Aixf volem el nostre barri!!!, el

nom i cognoms de l'infant i l'edat.
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Per la tarda, els dibuixos s'exposaran a l'espai de la festa d'aniversari, juntament amb

l'exposició del Llibre Gegant, per tal que tothom pugui fer-hi un cop d'ull.

Producte

Els dibuixos deis infants i joves del barrí. Informado sobre com es veu i com es vol que sigui el

barrí.

51



1.9.4. Planning d'activitats i organització del quotidiá

GRUP DE PETITS

GRUP MITJANS-PETITS

GRUP MITJANS-GRANS

GRUP DE JOVES

DISSABTE 16 DE FEBRER

Ambientado i explicado del
conté. Primera part de
l'itinerari del joc de
descoberta.
Joc de pistes de descoberta
del barrí.

Identificado de les zones
verdes i espais oberts.

Plantejament de l'activitat.

Elaborado de resquema del
reportatge

Decidir els llocs que es
visiten.

DISSABTE 9 DE MARQ

Segona part de l'itinerarí del
joc de descoberta.

Reflexió i análisi. Elaborado
del mapa

Reconeixement de les zones
verdes o places.

Fitxes descriptives deis
espais confirmant o corregint
les afirmacions.

Realització del reportatge.

Reflexió critica sobre el barri.

DISSABTE 16 DE MARC

Activitat de les targetes.

Elaborado deis dibuixos.

Proposta d'acció:

Posada en comú de la
investigado.

Elaboració d'un quadre amb
la planificado les propostes
d'acció.

Elaboració de la carta a
l'alcalde i alcaldessa fent
constar els resultats de les
necessitats que s'han
detectat.

Maquetació del reportatge i
redacció del manifest.

DISSABTE 23 DE MARQ P
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1.9.5. Els pares i mares i la població en general

El paper deis pares i mares i de la població en general s'ha centrat en la presentado del Llibre

Gegant del barrí Pont Vell i Tiana, vist amb ulls d'infant que es dura a terme el dissabte 23

d'abril de 2002.

La seva participado se centra a la Festa d'Aniversarí, on els infants i joves serán els principáis

protagonistes i sera l'espai on podran fer publiques les seves impressions i consideracions

sobre el barrí on viuen.

A nivell de participado activa deis pares i mares i de la població en general, en el marc de

l'estudi es preveuen els Tallers de Diagnóstic, on es treballará -entre d'altres fonts- les

conclusions extretes deis TLI.

1.9.6. Plantejament del dispositiu d'avaluació

En aquesta fase haurem d'intentar respondre la pregunta: Qué hem aconseguit? L'avaluació es

el procés de reflexió que permet explicar i valorar els resultats de les accions realitzades.

L'avaluació ens permet reconéixer els errors i encerts de la nostra práctica.

En el moment de plan tejar l'avaluació la nostra actuació hem tingut en compte una serie

d'interrogants, un conjunt de preguntes que ens hem formulat per parlar deis elements a teñir

en compte per I'elaborado d'un projecte:

Qué? Natura lesa

Per qué? Fonamentació

Per a qué? Objectius

Quant? Fites

On? Localització

Com? Metodología

Quan? Calendarització

Qui? Recursos Humans

Amb qué? Recursos Materials i financers

Alhora d'avaluar els TLI hem p re vist les següents fases:

1. Valorado individual mitjancant una fitxa técnica en la que a mes a mes de valorar

l'activitat com a tal, també servirá a mode de sistematitzar les impressions de l'equip

educatiu en quant a les conclusions d'aquestes.

2. Qüestionari de seguiment i avaluado de les propostes del programa.

3. Valorado conjunta amb els i les membres de l'equip educatiu dei centre.
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4. Recull de la informado i tractament d'aquesta amb les memores de l'Equip

d'Investigado de l'estudi.

5. Posada en comú amb l'Equip Educa ti u i la Comissió de Seguiment de l'estudi.

1.10. Disseny de la jomada de reflexió i treball

La Jornada de Reflexió i Treball (JRT) es plan teja com a continuado det Taller Diagnóstic

Participatiu (TDP) realitzat el 18 de maig de 2002 en el marc de l'estudi sobre la població

infantil i juvenil al barrí pont Vell i Tiana.

Si bé en el TDP es va treballar fonamentalment entorn la identificado i analisi de les principáis

problemátiques i necessitats de la població infantil i juvenil, aquesta jomada pretén ser un espai

participatiu de reflexió i debat amb l'objectiu de planificar possibles estratégies d'actuació que

poden ser impulsades peí Centre d'Esplai La Gresca.

Planificar és projectar escenaris futurs: definir col-lectivament la situació ideal a la que volem

arribar a través d'una proposta d'actuació, des d'una situació real caracterizada o definida en

forma de caréncies o problemes detectats, possibles causes i efectes previstos.

En aquest sentit, a partir de les quatre grans problemátiques detectades -poques activitats i

servéis; manca d'espais; manca de participado i desordre urbanístic-, i les alternatives de

solució corresponents identificades en el TDP, en aquesta jornada es pretén definir

col-lectivament la situació ideal i les propostes d'actuació.

Finalment, cal considerar que, malgrat en el TDP es van identificar i analitzar un gran venta 11 de

problemátiques i necessitats del barri, en aquesta jornada será important delimitar la reflexió i el

debat en l'ámbit específic de la infancia i la joven tu t i tenint en compte les capacitáis del Centre

d'Esplai La Gresca, com a organització que pretén emprendre algunes de les iniciatives que

s'acordin a la JRT.

1.10.1. Objectius

- Definir i consensuar la situació ideal d'infants i joves al barrí Pont Vell i Tiana.

- Aportar propostes d'actuació que pugui executar el Centre d'Esplai La Gresca per tai

d'assolir la situació ideal.

1.10.2. Metodología

S'utilitzará una metodología similar al TDP, basada en la participado, el treball grupa) i la

generado de coneixement col-lectiu a través de la presentado deis continguts es pe el fies a

54



tractar, el treball en petits grups a partir d'unes pautes comunes i la posterior posada en comú

en plenarí.

1.10.3. Participante

En el taller serán convidáis a participar tots aquells actors locáis, membres d'institucions locáis i

d'organitzacions de la societat civil organitzada que teñen presencia al barrí, així com poblado

juvenil no associada.

La responsabilitat de les i els participaras és assistir i participar de forma activa a la jornada per

tal d'intercanviar i compartir coneixements, idees, inquietuds, preocupacions i propostes de

futur

1.10.4. Etapesdéla JRT

La Jornada seguirá les següents etapes:

PARTÍ

ETAPA I Presentació de la Jornada de Reflexió I Treball

ETAPA II Devolució del Taller Diagnóstic Participatiu

ETAPA III Devolució de les entrevistes

ETAPA IV Presentació d'altres experiéncies d'intervenció en la infancia i la joventut

PART II

ETAPA V Propostes d'acció

ETAPA VI Estratégies d'actuació

ETAPA Vil Avaluació del taller

ETAPA I: PRESENTACIÓ DE LA JORNADA DE REFLEXIÓ I TREBALL

Obiectius

- Propiciar un ambient favorable a la participado i al treball grupal i proporcionar a les i els

participaras les orientacions necessáries sobre la jornada.

- Acordar les condicions i normes necessáries peí desenvolupament de la jornada (respecte

a les opinions, escoltar, importancia participado, descansos...).

- Conéixer les finalitats, els continguts, les característiques i la duració de la jornada.
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- Conéixer les expectatives de les i els participants sobre el taller.

Activitats

- Presentació de la jomada: explicació deis objectius generáis i especifics, metodología,

temari i activitats a desenvolupar.

- Regles de treball: acordar les condicions necessáries per realitzar el taller: horari de

treball, descansos, respecte a les opinions i a la participado.

- Expectatives: presentació de les i les participants i exposició de les expectatives del taller.

ETAPA II: DEVOLUCIÓ DEL TALLER DIAGNÓSTIC PARTICIPATIU

Obiectius

- Informar o recordar les principáis probiemátiques i necessitats de la poblado infantil i

juvenil del barrí Pont Vell i Tiana detectades durant el taller.

- Debatre i consensuar les conclusions preliminars extretes a partir de la detecció coNectiva.

Activitats

- Presentació breu de les conclusions de cada activitat.

ETAPA III: DEVOLUCIÓ DE LES ENTREVISTES

Obiectius

- Donar una visió general de les entrevistes que s'han realitzat durant els mesos de gener

fins a maig de 2002 a ens públics, teixit associatiu, personatges clau i poblado no

associada.

- Proporcionar informado suficient per tal de planificar futures actuacions

Activitats

- Presentació breu del quadre referent a problemátiques, necessitats, alternatives

- Presentació breu del quadre DAFO
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ETAPA IV: PRESENTACIÓ D'ALTRES EXPERIÉNCIES

Obiectius

- Donar una visió general de les experiéncies visitades i consultad es d'intervenció en la

infancia i la joventut com a possibles models a aplicar al barrí.

- Proporcionar informado suficient per tal de planificar futures actuacions

Activitats

- Presentado breu de la sistematització de les lecturas i visites d'altres experíéncies com a

possibles modets a aplicar al barrí.

ETAPA V: PROPOSTES D'ACCIÓ

Obiectius:

- Definir la situació ideal a partir de les problemátiques i necessitats detectades.

- Definir una o varíes propostes d'actuació per tal d'assolir la situació ideal.

Activitats:

- Definido de la situació ideal: A partir de les problemátiques i necessitats detectades en

l'análisi de la situació real del barrí, definir la situació ideal a la que es desitja arribar. Es

tracta d'elaborar un anunciat que reculü les alternatives de solució identificades per a cada

problemática.

- Es trebatlará en dos grups, per a cada collectiu, exposant el resultat en plenari.

- Definido de les propostes d'actuació: A partir de la situació real, definir una o varíes

propostes d'actuació per tal d'assolir la situació ideal. Es tracta de res pondré a la pregunta:

"Quines iniciatives pot impulsar La Gresca per afrontar les problemátiques detectades?".

ETAPA Vi: ESTRATÉGIES D'ACTUACIÓ

Obiectius

Definir els primers passos a fer amb l'actuació escollida

- Definir l'estratégia orientada cap a dalt: Definir estratégies a emprendre envers a les

administracions publiques amb una actitud crítica, reivindicativa i propositiva.

- Definir l'estratégia orientada cap ais costats: Definir estratégies cap al teixit associatiu

per buscar major coordinado d'esforcos i aconseguir efectes multiplicador.
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- Definir ['estrategia orientada cap a baix: Definir estratégies cap a la base social a través

de la informado, formado, sensibilizado i animado.

Activitats

Definir mitjancant un quadre I'estrategia orientada cap ais tres nivells responent a les

preguntes:

- Definir l'estratégia orientada cap a dalt: quina ha de ser la responsabilitat de ¡'administrado

davant el projecte?

- Definir l'estratégia orientada cap ais costats: com fem sinergia amb les altres associacions

amb les qui podem col-laborar?

- Definir I1 estrategia orientada cap a baix: Com arribar ais joves? Com oferim el servet perqué

sigui atractiu?

ETAPA Vil: Avaluado del Taller

Obiectius

- Valorar el desenvolupament del taller els continguts i els temes tractats, la metodología

utilitzada, el funcionament en general i la participado deis assistents.

Activitats

- Avaluació individual: Opinions, per escrit, sense posar nom i lliurades al moderador.

- Avaluació col-lectiva: L'avaluado se socialitza en plenarí i d'aquesta manera s'inicia el

tancament del taller, compartint la reflexió en comú, expressant la visió sobre alió vivenciat

durant el taller.

- Cloenda del taller: S'agraeix l'assisténcia i participado a la Jornada i s'anuncia que es

retornaran les conclusions de la jomada a totes les persones partidpants.
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2. Fase III: Recerca i coneixement de recursos

A continuació es presenta de forma sintética el disseny del pía d'acció de la fase III Recerca i

coneixement de recursos.

2.1.Objectius

L'objectiu principal d'aquesta fase és aprofundir en el coneixement d'aquells recursos matehals,

financers, técnics, de suport, etc. que poden oferir les administracions publiques i altres

organitzacions i institucions privades. D'aquesta manera es pretén visualitzar el ventall

d'instáncies on La Gresca es pot dirigir per a la sol-licitud de concessions d'ajudes per a la

realització de les actuacions que es derívin del diagnóstic.

Un segon objectiu d'aquesta fase és donar a conéixer i difondre La Gresca i el proces de

diagnóstic iniciat al barrí a l'administració pública -especiaIment la local- i altres organitzacions i

institucions. Es tracta dones, de fer-nos presents i d'establir vineles per tal de consolidar l'entitat

i el projecte.

2.2. Interlocutor^

Aquesta recerca es dirigirá a les següents organitzacions i institucions:

Administrado Pública

1. Ajuntament de Cerdanyola

Regidoría de Joventut i Casal de Joves Altimira

Regidoría de Cultura i Ateneu

Regidoría Servéis Socials, Educatius i Personáis

Regidoría d'Esports

Regidoría de Promoció Económica i Can Serra

Regidoría d'Urbanisme

2. Ajuntament de Ripollet

Patronat Municipal de Cultura i Joventut

Casal Cultural

Casal de Joves

Patronat Municipal d'Esports

Regidoría de Servéis Socials

Regidoría de Participado Ciutadana

Regidoría de Promoció Económica
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Regidoría d'Ensenyament

Regidoría d'Urbanisme

3. Mancomunitat Cerdanyola - Ripollet - Monteada

Centre Clvic

4. Consell Comarcal del Valles Occidental

5. Diputado de Barcelona

Patronat Flor de Maig

6. Generalitat de Catalunya

Secretaria General de Joventut

Benestar Social

Direcció General d'Acció Cívica

Conselleria d'Esports

Departament de Treball

Direcció General de la Infancia

7. Fons Social Europeu

Institucions i organitzacions

1. Fundado Catalana de l'Esplai

Federació Catalana de l'Esplai

Centre d'Estudis de l'Esplai

Suport Associatiu

2. Moviment d'Esplai del Valles

3. Aula de l'Esplai del Valles

4. Fundado Jaume Bofill

5. Fundacions d'entitats bancáries
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2.3. Resultats esperats

En primer lloc, el resultat d'aquesta recerca és elaborar un arxiu que recopili informació sobre

els següents ámbits d'interés per la realització de les intervencions de La Gresca:

- Convocatóries a la concessió de subvencions, premis, convenís, beques i ajuts fínancers.

- Programacions d'activitats d'interés.

- Equipaments i servéis d'informació, assessorament i suport.

- Formació i ocupado.

- Polítiques ¡ programes d'intervenció en la infancia i la joventut.

- Altres.

En segon lloc, un altre resultat que s'espera obtenir d'aquesta fase és fer-nos presents i visibles

per l'administrado pública i altres organitzacions. D'aquesta manera, s'espera iniciar processos

de diáleg amb la diversitat d'interlocutors abans esmentats i donar a conéixer el barrí, l'entitat i

ei projecte. En aquest sentit, s'espera crear expectatives i generar interés pels resultats del

proces de diagnóstic i planificado participativa.

2.4. Instruments

La fase de recerca i coneixement de recursos es dura a terme mitjancant els següents

instruments amb la finalitat de recopilar, analitzar i interpretar informació d'interés:

- Entrevistes semi-estructurades a l'administració pública i altres organitzacions

- Sistematització de dades secundarles i informació escrita

Les diferents activitats deis instruments d'investigació es realitzaran, sovint, de forma

simultánia. Aixó significa que un mateix tnstrument servirá per mes d'una fase del procés. En

aquest sentit moltes de les entrevistes previstes per aquesta fase es proposen també en la fase

anterior.
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3. Fase IV: Recerca i coneixement d'altres experiéncies

En aquest apartat es presenta resumidament el disseny del pía d'acció de la fase IV recerca i

coneixement d'altres experiéncies.

3.1.Objectiu

L'objectiu d'aquesta fase és el coneixement d'experiéncies i projectes d'entitats que treballen

amb poblado infantil i juvenil. Es pretén conéixer experiéncies en el camp de l'educació en el

I leu re, de la formació i la inserció laboral, de resport i la salut dirigida a infants i joves a través

de visites i entrevistes ais seus responsables i a través de l'análisi de materíals documentáis.

3.2. Instruments

Aquesta fase de recerca i coneixement d'altres experiéncies es dura a terme mitjancant els

següents instruments.

- Visites: es pretén conéixer de primera má i en viu entitats, experiéncies i projectes que

treballen amb infants i joves.

- Entrevistes semi-estructurades: ais responsables de les entitats

- Sistematització de materials documentáis: sobre experiéncies practiques {publicacions,

projectes, memoríes) i sobre altres experiéncies de diagnóstic i planificado partidpativa.

3.3. Interlocutor^

Es contempla seleccionar, visitar, conéixer i valorar un conjunt d'experiéncies en funció deis

següents criteris:

- Projectes dirigits a la població infantil i juvenil

- Projectes que s'emmarquin en el camp de l'exclusió social

- Projectes que s'executin en un context i amb una població que comparteixi característiques

amb el barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons

- Projectes innovadors en els ambits del lleure, la formació laboral, l'esport i la salut
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Algunes de les experiéncies que es proposa conéixer i visitar son:

- Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet de L'Hospitalet

- Club d'Esplai el Tricicle dé Sant Joan Despi

- Centre d'Esplai La Fábrica de Can Tusell de Terrassa
¡

- Centre d'Esplai Mowgli de Cornelia
i

- Casal Infantil Marianao de Sant Boi de Llobregat
i

- Club Infantil i Juvenil Bellvitge de L'Hospitalet
¡
i

- Centre Esclat Bellvitge de L'Hospitalet

- Fustall de Badalona !

I
- Aula Taller Cruílla de Ciutat Meridiana

- Ateneu Popular de Sant Roe

- Kasal de Joves Roquetes de Barcelona

Com hem dit, també es contempla conéixer altres experiéncies a través de la lectura de

publicactons, projectes, memóries i sistematitzacions sobre processos de diagnóstic i

planificació en l'ámbit de la infancia i la joventut.
i

Algunes de les experiéncies que es proposa conéixer i analitzar son:

- Joves i participado, ús d'espais i servéis per a joves a Cerdanyola. UAB i Patronat Flor de

Maig, 2000. !

i

- Els joves de Roquetes, una experiencia participativa. Falta autor i any.

i

- Joves a Sant Feliu: doblé xarxa? UAB i Diputado de Barcelona, 1999.

i

- Sant Quirze jove. UAB i Diputado de Barcelona, 1999.

- Plan Comunitario de la1 Trinitat Nova: una experiencia de participación ciutadana. Falta

autor i any '
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3.4. Resultáis esperáis

El resultat d'aquesta fase será la creació d'un banc de dades sobre experiéncies reeixides en

l'ámbit de la infancia i la joventut que poden servir de model i orientado per a l'elaboració de
i

pía d'intervenció del Centre d'Esplai La Gresca.
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SISTEMATITZACIO



1. Introdúcelo

La sistematizado és un exercici que es re fe re i x necessáriament a experiéncies practiques

concretes. Les experiéncies son processos socials i particulars dinámics, en constant canvi i

moviment, i complexos, en els que s'interrelacionen diferents factors, uns mes objectius i

d'altres mes subjectius.

La sistematització pretén analitzar aquest conjunt de factors que son: les condicions del context

en que s'han desenvolupat els processos i les experiéncies; les situacions particulars a les que

s'ha enfrontat; les accions intencionades que s'han executat per aconseguir determináis

objectius; les percepcions, interpretacions i intencions deis diferents subjectes que han

intervingut; els resultáis esperats o inesperats que han sorgit; i les relacions i reaccions entre

les persones i collectius que han partidpat.

Aquests processos particulars formen part d'una práctica social i histórica mes genera!

igualment dinámica i complexa. Per aquesta rao, no pot obviar-se el context en que s'ha

desenvolupat l'experiéncia. Així, la sistematització és una interpretado critica de l'experiéncia

que, a partir d'un ordenament ¡ una reconstrucció explica el procés viscut, els factors que han

intervingut, com s'han relacionat entre si i perqué ho han fet d'aquesta manera.

La sistematització és un exercici de comprendre les experiéncies desenvolupades, extraure tes

seves ensenyances i comunicar-Íes. És a dir, apropiar-se de l'experiéncia viscuda, descriure-la,

interpretar-la i compartir o comunicar alió aprés i els resultáis assolits. La práctica de la

sistematització busca, dones, entrar a l'interior de la dinámica de les experiéncies: uposar-se

per dins" de les experiéncies vitáis i processos particulars. Sistematitzar les practiques implica

un esforc per captar els significáis de l'acció i el seu efecte i fer lectures organitzades de les

experiéncies per comunicar el coneixement adquirit. Es tracta de legitimar, fer circular, fer ús i

apropiar-se deis sabers de la nostra práctica.

La sistematització possibilita comprendre com es va desenvolupar ['experiencia, permet

entendre la relació entre les diferents etapes del procés, entendre la lógica de les relacions i

contradiccions entre els diferents elements ubicant coheréncies i incoheréncies, i d'aquesta

manera, obtenir conclusions que serveixin per millorar la práctica. Serveix per extraure les

ensenyances de la propia experiencia i compartir-les, fer-les comunicables. Aixó significa

superar l'intercanvi descnptiu o narratiu de l'experiéncia i compartir críticament aquells resultáis

que sorgeixen de la interpretado del procés.
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En aquest a parta t presentem la sistematizado deis processos i les experíéncies generades en

el marc de l'estudi. Es descriu tant les accions realitzades com els resultáis obtinguts a partir

deis instruments d'investigació utilitzats i els espais de participado sorgits.

Per tant, en aquest document hi trobem la sistematització de la Fase II: Realització del

Diagnóstic, amb les entrevistes realitzades a ['administrado pública, a les institucions

educa ti ves amb incidencia al barrí, al teixit associatiu, a la poblado juvenil no associada i ais

informadors clau, que per la seva trajectória en la vida associativa i reivindicativa al barrí hem

cregut essencial recollir les seves impressions.

En segon lloc, la sistema ti tzació deis diferents talters i jornades de participado ciutadana: el

Taller Diagnóstic Partidpatiu, els Tallers Lúdics Infantils i la Jornada de Reflexió i Treball.

En quant a la Fase III: Recerca i coneixement de recursos, es sistematitza la feina feta, ja que

própiament els continguts es recullen en una base de dades fácilment consultable.

Per últim, la sistematització de la Fase IV: Recerca i coneixement d'altres experíéncies, on es

recullen els continguts de les experiéncies visitades i consultades entorn la ¡ntervenció en

l'ámbit de la infancia i la joventut, els models d'intervenció i processos de participado de

diagnóstic i planificado.

2. Sistematització de la Fase II: Realització del diagnóstic

2.1. Sistematització de les entrevistes

Les entrevistes han seguit el model semi-estructurat definit en el pía d'acció i han estat

enregistrades per la seva posterior transcripció. En total s'han realitzat 41 entrevistes. Els

interlocutors han estat les diferents estructures deis governs locáis de Cerdanyola i Ripollet, les

institucions educa ti ves, el teixit associatiu, la poblado juvenil no associada i altres informadors

claus.

Administrado pública

S'ha realitzat un total de 13 entrevistes a les diferents instancies deis governs locáis de

Cerdanyola i Ripollet.

L'objectiu que han perseguit les entrevistes ha estat, en primer lloc reconéixer quina és

I'estructura municipal, ubica nt cada regidoría dins l'área que s'ubica, quin és el paper, si és el

cas, del consell municipal de cada área, quina és I1 a portada municipal i els recursos destináis a

l'área durant l'any 2001.
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En segon lloc, conéixer quina és la política municipal i les línies d'actuació, així com les accions

que s'han realitzat durant l'any 2001, l'organització i participado deis actors locáis: ajuntament,

entitats i ciutadania; per tant, el nivel) d'organització del teixit institucional/social i el nivell de

participado ciutadana. Així com les accions que s'han executat i la valorado deis resultats,

l'eficiéncia i l'efecte sobre tes persones implicades en el procés.

En últim lloc, i fent émfasi especlfic sobre el barrí Pont Vell i Tiana s'ha volgut detectar quines

son, des del punt de vista de l'administració, les principáis problemátiques i necessitats de la

poblado infantil i juvenil del barrí, quines son les actuacions que des de cadascuna de les árees

es duen a terme al barrí i quines alternatives de solució es proposa a les necessitats

detectades. També s'ha volgut conéixer quina era la valoració que des de l'administració es fa

del tipus d'actuacions que es creu que el Centre d'Esplai La Gresca pot dur a terme al barrí i

quin seria el recolzament que es podría rebre per part de cada área.

A continuado es presenta un quadre-resum

l'administració pública:

de les diferents entrevistes realitzades a

Administrado pública

Regidoría de Joventut. Cerdanyola

Casal de Joves Altimira. Cerdanyola

Punt d'lnformació Juvenil. Cerdanyola

Regidoría de Servéis Socials. Cerdanyola

Regidoría d'Educació. Cerdanyola

Regidoría de Promoció Económica. Cerdanyola

Regidoría de Cultura. Cerdanyola

Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ripollet

Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ripollet

Regidoría de Servéis Socials i Ensenyament.

Ripollet

Regidoría de Participado Ciutadana. Ripollet

Patronat Municipal d'Esports. Ripollet

Patronat Municipal d'Ocupació

Biblioteca Ripollet

Interlocutor/a

Olivié Bayón (regidor)

Vicen9 Coscollá (técnic)

Lorenzo Rivera (técnic)

Dolors Tolo (regidora)

Dolors Tolo

(regidora)

Antonio León (regidor)

Jordi Mena (regidor)

Rosa Ma Martín

(presidenta delegada de

Cultura i Joventut)

Eulalia Saló

Paqui

(técniques)

Cristina Carrillo

Montserrat Mas

(técniques)

Javier Roldan

Toni Abad (técnic)

Silvia Garriga

Vicenc Gibert

Roser Pecanins

(directora)

Data

11-03-2002

14-01-2002

22-01-2002

13-02-2002

13-02-2002

20-02-2002

25-03-2002

18-03-2002

01-02-2002

14-03-2002

14-02-2002

17-05-2002

20-03-2002

67



Mancomunitat de Cerdanyola - Ripollet -

Monteada

Santi Morera (técnic) 16-09-2002

Institucions educatives

S'ha realitzat un total de 6 entrevistes a institucions educatives que s'ubiquen al barrí Pont Vell i

Tiana o bé teñen incidencia amb la poblado infantil i juvenil.

L'objectiu de la realització de les entrevistes ha estat, en primer lloc conéixer í'ámbit d'actuació,

els recursos tant humans com económics, la finalitat i objectius, eis servéis que ofereixen i eis

infants i/o joves que hi teñen accés i, en segon lloc, quants d'aquests procedeixen del barri

Pont Vell i Tiana.

Per altra banda, quines son les relacions que s'estableixen amb l'administrado pública, el grau

d'accés ais recursos públics i les relacions que es mantenen amb altres actors socials locáis i/o

extern s.

En últim terme, i fent émfasi específic sobre el barri Pont Vell i Tiana s'ha volgut detectar quines

son, des del punt de vista de les institucions educatives, les principáis problemátiques i

necessitats de la poblado infantil i juvenil del barrí, quines a ítem a ti ves de solució es proposa a

les necessitats detectad es i quines son les actuacions que podría realitzar la institució. També

s'ha volgut conéixer quina era la valorado que des de les institucions es fa del tipus

d'actuacions que es creu que el Centre d'Esplai La Gresca pot dur a terme al barrí i quins

projectes i/o recursos es podrien optimar en un treball posterior comú.

A continuació presen te m el quadre-resum de les entrevistes realitzades a les institucions

educatives:

Institució educativa

Escola Escurse 11 Ripollet

AMPA Escursell Ripollet

Escola Tiana Ripollet

C.E.I.P. La Sfnia Cerdanyola.

I.E.S. Lluís Companys

Escola d'adults Can Tuset

Interlocutor/a

Práxedes Gea (Directora)

Aurora Lledó (Presidenta)

Lloren? Pedrafita (Director)

Di rece i ó

Pepa

Gracia Pérez

Data

09-02-2002

09-02-2002

15-02-2002

14-02-2002

14-05-2002

15-05-2002
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Teixit associatiu:

En total s'han realitzat 9 entrevistes a entitats i associacions que s'ubiquen al barrí Pont Vell i

Tiana: entitats que treballen per un objectiu determinat, associacions lúdico-festives i entitats

que treballen des de l'ámbit san ¡tari.

La fmalitat d'aquestes entrevistes ha estat en primer lloc conéixer les dades institucionals, el

procés de constitució, l'ámbit d'actuació, les árees temátiques sota les que actúa l'entítat i la

poblado destj nata ría.

Per altra banda, el tipus d'estructura institucional; en quan al funcionament intern, el nombre de

socis, el grau d'institucionalització , els recursos amb els que compta, la font d'aquests i les

relacions amb altres actors locáis i/o externs.

En tercer lloc, específicament sobre el barrí Pont Vell i Tiana s'ha volgut detectar quines son,

des del punt de vista del teixit associatiu del barrí, les principáis problematiques i necessitats de

la poblado infantil i juvenil, quines son les actuacions i quines alternatives de solució es

proposa a les necessitats detectades. També s'ha motivat i incentivat ais i les membres de les

associacions a participar de) diagnóstic en els tallers per tal que poguessin incidir en la decisió

de les formes d'actuació que el Centre d'Esplai La Gresca dura a terme al barrí.

A continuado es presenta el quadre-resum de les entrevistes realitzades al teixit associatiu del

barrí Pont Vell i Tiana:

Entitat

Comissió de Festes de la Tardor

Diables de Ripollet

A.AV.V. Tiana

A.A.V.V. Quatre Cantons

Creu Roja

Plataforma Valles Net de Residus

Fórum Soterrem l'Autopista

Parkinson

D.A.P.S.I.

Interlocutor/a

Francisco Soria (Tresorer)

Josep Rifer (President)

Manuel Caler (Secretan)

Josefina Coromines (Secretaria)

Técnics

Eduardo Jiménez (Portantveu)

Assemblea

Josep Senra

Técnics

Data

02-02-2002

18-02-2002

21-02-2002

08-03-2002

25-01-2002

26-02-2002

28-03-2002

15-02-2002

25-05-2002
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Poblado juvenil no associada:

En total s'han realitzat 11 entrevistes a joves d'edats compreses entre els 12 i 17 anys

residents al barri Pont Vell i Tiana.

La finalitat de les entrevistes ha estat una aproximado a les necessitats, inquietuds i demandes

d'aquesta franja d'edat per tal de conéixer quina visió global teñen de! barri, de la vida

associativa, deis llocs de reunió i d'oci, del grau d'informació i de l'ús deis servéis oferts per

l'administració.

Informadors Clau

S'han realitzat dues entrevistes a dos ve'ins que, per la seva trajectória associativa i

d'implicació en el barri i per ser coneixedors de l'espai físic, cultural i associatiu ens ha facilitat

obtenir una visió histórica tant de la seva evolució com de la situació actual, de les necessitats

deis infants i joves i de les altematives que proposen.

Imma Prat

Francisco Guerrero

Veína

Vef.

22-02-2002

27-03-2002

2.1.1. Contingut de les entrevistes

Administrado pública

REGIDORÍA DE JOVENTUT DE CERDANYOLA DEL VALLES

ESTRUCTURA ORGANÍTZATIVA

Com estructura política, la regidoría de joventut s'ubica dins Tarea de servéis a les persones i

compta amb un regidor que depén directament de la tinenta d'alcalde.

Peí que fa a l'estructura técnica, el servei de joventut depén orgánicament del servei d'atenció a

les persones, el responsable del qual ocupa el carree de director d'área. Sota aquesta direcció

es troba el cap del CPS i sota aquest els dos auxiliars técnics adscrits al servei juvenil.

Com a árees del servei juvenil hi ha el casal de joves Altimira i el servei d'informació juvenil -

ubicat al mateix casal de joves-.
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LÍNIESD'ACTUAClO ACCIONS REALITZADES

L'ámbit d'actuació del serve i juvenil és dotar

de servéis a la poblado juvenil proporcionant

ta participado a través de dues línies

d'actuació: a través del serve i d'informado

juvenil amb ia descentral ització de la

informado a les escoles de secundaria i des

del casal de joves, on es parteix de la filosofía

de l'exclusivitat per a joves, des d'on s'ofereix

informado i recursos.

Una altra línia d'actuació és la concessió de

subvencions municipals a entitats que duen a

terme activitats culturáis, de lleure infantil i

juvenil i a projectes concrets.

Dinamitado deis centres de secundaria a

través del programa de descentralizado

de la informado a les escoles.

Viatgeteca: Mostra de turisme juvenil.

Cursos formatius i tallers de: restaurado

de mobles, balls de saló, fotografía,

creació literaria, interpretado, cómic i

manga.

Escola de música.

Concerts.

Xerrades i jornades sobre temátiques

concretes.

Habitatge jove: p rojee te de pia de ciutat.

INaDÉNCIA EN EL BARRÍ POf^TVELL IT1ANA-POBLACIO INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLADO INFANTIL I JUVENIL^

1. Massificació de la població

2. Consciéncia de barri de frontera

3. Manca d'espais públics

4. Perspectiva de fu tur; escola pública insuficient

ALTERNATIVES DE SOLUClO

1. Analitzar la participado d'agents privats

2. Valoració del centre cívic

3. Avaluar la repartido deis nens i nenes a les escoles

4. Creació d'un lloc polivalent, amb qualitat pedagógica

5. Crear un pía d'infáncia
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ACTUACIONS DE L'ÁREA AL BARRÍ

Própiament al barrí no hi ha actuacions concretes, ja que el servei és d'ámbit municipal.

R E C O L Z A M E N T J A ' LESÍAC*UACIONSiDELICENTRE D'ESPÜAlíLAGRESCA

El Centre d'Esplai La Gresca, com entitat registrada a Cerdanyola del Valles té accés a tots els

recursos que des del Servei Juvenil s'ofereixen a les entitats.

Tot i així, es contempla que hi podría haver recolzament i suport en les diferents actuacions que

l'esptai decideixi dura terme atenent-les en fundó de les necessitats i les possibilitats.

REGIDORÍA DE SERVÉIS SOCIALS DE CERDANYOLA DEL VALLES

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La regidoria de Servéis Socials de Cerdanyola juntament amb sanitat formen la regidoria de

benestar social, ubicad es dins l'área de servéis a les persones.

L'estructura organizativa a nivell polític está formada per la regidora, que depén directament de

i'alcaldessa.

A nivell técnic existeix el director de l'área del Servei d'atenció a les persones (SAP), el cap de

CPS ¡ el persona! técnic.

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONSíREAllITZADES

S'estructuren en diferents departaments:

familia, joventut, gent gran i acollida. A mes a

mes d'ampliar-se amb I'oficina técnica del pía

d'igualtat i la comissió de solidaritat i

cooperació.

Atenció primaria d1 acollida de gent gran

Centres de dia

Programes de prevenció de la

drogaaddicció

Absentisme escolar

Tractament de desestructuració familiar

Projecte: Una nit d'illusió per a tothom

Pía d'acollida: inserció laboral per

collectius amb dificulíats
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Sistemes de beques per menjadors

escolare, (libres, integrado a DAPSI o EAP

i activitats de vacances

A nivell voluntan:

Dinamització de casáis d'avis

Programa: apropem-nos

Activitats de coordinado de la gent gran

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONTTVEUIT1ANA-POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

:PRINCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLAClO INFANTIL I JUVENIL

La poblado juvenil és desconeguda

Existencia de problemes de drogaaddicció

Consciéncia de barrí degradat on es fan necessáries mes actuacions

Amb el creixent augment de la poblado al barrí será necessari ampliar la oferta d'escoles

publiques i el centre de salut.

ALTERNATIVES DE SOLUCIO

Treball conjunt entre les tres administracions

Oferir mes recursos

Construir un centre cívic on puguin conviure-hi totes les entitats del barrí.

Garantir la operativitat de la presidencia de la mancomunitat

ACTUACIONS DE L'ÁREA AL BARRÍ

Própiament al barrí no hi ha cap actuació específica, ja que Tarea és d'ámbit municipal. Tot i

així, la poblado resident al barrí i domiciliada a Cerdanyola teñen els mateixos drets d'accés ais

recursos de l'área que la resta de ciutadans del municipi.
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RECOLZAMENT A LES ACTUACIONS DEL CENTRE D'ESPLAI LA GRESCA

Es garanteix un recolzament total a les actuacions que el Centre d'Esplai La Gresca dugui a

terme al barrí, a partir de la coneixenca de les necessitats reals que existeixen.

REGIDORÍA D'EDUCACIÓ DE CERDANYOLA DEL VALLES

ESTRUCTURA ORGANfTZATTVA

La regidoría d'educado está ubicada dins l'área del SAP. L'estructura a niveil politic está

formada per la regidora, que depén directament de l'alcaldessa i coincideix amb la regidora de

servéis socials.

A niveil técnic existeix el director de l'área del SAP, el cap de servei i els caps del CPS.

ÜNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS REALITZADES

S'estructuren a partir deis següents

organismes: Escola de música, escola

municipal la slnia, el servei de dinámica

educativa i el servei d'educació central

(escoles de primaria i secundaria)

Manteniment deis centres educatius

d'infantil i primaria

Cursos de formació per delegats escolars

Cerdanyola educa

Activitats formatives per professorat

Escola de música

Col-laboracions amb la facultat de ciéncies

ambientáis de la UAB

Conveni de collaboració amb TICE per

temes de qualitat educativa.
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INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA- POBLACIÓ INFAMT1LI JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

La poblado juvenil és desconeguda

Existencia de problemes de drogaaddicció

Consciéncia de barrí degradat on es fan necessáries mes actuacions

Amb el creixent augment de la poblado at barrí será necessari ampliar la oferta d'escoles

publiques i el centre de salut.

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Treball conjunt entre les tres administracions

Oferir mes recursos

Construir un centre clvic on puguin conviure-hi totes les entitats del barrí.

Garantir la operativitat de la presidencia de la mancomunitat.

ACTUACIONS DE L'AREA AL BARRÍ

Própiament al barrí no hi ha cap actuació específica, ja que l'área és d'ámbit municipal. Tot i

aixf, la població resident al barrí i domiciliada a Cerdanyota teñen els mateixos drets d'accés ais

recursos de l'área que la resta de ciutadans del municipi.

RECOLZAMENT A LES ACTUACIONS DEL CENTRE D'ESPLAI LA GRESCA

Es garanteix un recolzament total a les actuacions que el Centre d'Esplai La Gresca dugui a

terme al barrí, a partir de ia coneixenca de les necessitats reals que existeixen.
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REGIDORÍA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CERDANYOLA DEL VALLES

ESTRUCTURAORGANITZATIVA

L'área de promoció económica és una de les quatre grans árees de l'ajuntament. Está

estructurada en dos servéis: servei d'activitats económiques i serve i municipal d'ocupació.

Els responsables técnics son un director d'área i una cap de servei.

LlNIES D'ACTUACiO ACCIONS REAUTZADES'

Ef servei municipal d'ocupació s'orienta a

accions personalidades d'ortentació i inserció

laboral a partir de mecanismes de gestió

(d'execució directa i convocatoria de

subvencions), mecanismes de seguiment i

difusió, publicado i vies de motivació i

participado de la població.

Collocacions laboráis

Inserció laboral

Servei d'autoempresa: assessorament a

emprenedors

Cursos de formado ocupacionals

Escola Taller

Taller ocupacional

Plans d'ocupació

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA- POBLACIÓ INFAhmL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

Es desconeixen les necessitats de la població infantil.

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Es desconeixen les necessitats de la població juvenil.
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ACTUACIONS DE L'ÁREA AL

No es realitzen actuacions concretes al barrí.

RECOLZAMENT A LES ACTUACIONS DEL CENTRE D'ESPLAI LA GRESCA

Els joves del barrí poden teñir accés ais recursos que s'ofereixen a Can Serra (escola taller de

Cerdanyola).

REGIDORÍA DE CULTURA DE CERDANYOLA DEL VALLES

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Com estructura política, la regidoría de cultura s'ubica dins I'área de servéis a les persones i

compta amb un regidor que depén directament de la tinenta d'alcalde.

Peí que fa a l'estructura técnica, la regidoría depén orgánicament del SAP, el responsable del

qual ocupa el carree de director d'área. Sota aquesta direcció es troba el cap de servei, del qual

en depenen els CPS de patrimoni, biblioteca i cultura.

La regidoría té la seu a l'ateneu de Cerdanyola.

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS REALITZADES

Es basen en la creado i suport de la difusió

sóciocultural, la promoció, l'ampliació del

patrimoni.

En quant a la creació i suport de la difusió

sócioculturai:

Els premis 1 iteraris

Festival de cinema

Festival de blues

Rialles

Revista Cultural

Festes del Roser de Maig

Estiu és teu

Pallassada
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Jornades culturáis flamenques

Festes de Sant Marti

Cap d'any i revetlles

Referent a la promoció:

Establiment de convenís amb les entitats

Aula d'internet a l'ateneu

Referent al patrimoni:

Elaborado del catáleg patrimoni

arquitectónic

Divulgado deljacimenfPoblat Ibéric"

Programa passegem per Cerdanyola i

Cerdanyola a cop d'ull

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLITIANA -POBLACIO INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIO INFANTIL I JUVENIL

No es té coneixement precís de quina és la situado deis infants i joves del barrí Pont Vell i

Tiana.

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

No es contemplen a I terna ti ves de solució.

ACTUACIONS DEL'ÁREA AL BARRÍ

No existeíxen actuacions especifiques al barri.
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RECOLZAMENT A LES ACTUACIONS DEL CENTRE D'ESPLAI LA GRESCA

El Centre d'Esplai La Gresca, com entitat registrada a Cerdanyola del Valles té accés a tots els
recursos que des de la regidoría de cultura s'ofereix a les eníitats culturáis o que organitzen
activitats emmarcades dins aquest ámbit.

PATRONAT DE CULTURA IJOVENTUT DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANFTZAT1VA

La regidoría de cultura i joventut s'ubica al patronat municipal de cultura i joventut de Ripollet

(PMCIJ), centre autónom de l'ajuntament própiament dit i dirigit per la regidora de cultura.

Com estructura política, el PMCIJ depén orgánicament de la regidora de cultura i joventut i peí
i

que fa a l'estructura técnica, compta amb un coordinador, dos técnics que en depenen i un

gerent. ,

Les árees del PMCIJ son el centre cultural, la biblioteca, el teatre auditori i el casal de joves.

LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS REALIT2ADES

En l'ámbit cultural tracta de vehicular i vincular

totes les activitats a través de les entitats, tot

estenent la cultura al poblé de Ripollet.

Peí que fa a l'ámbit juvenil, la descentra I ització

de la informado a les escoles de secundaria a

través del punt d'informació juvenil.

Concessió de subvencions municipals a

entitats que duen a terme activitats culturáis i

de lleure infantil i juvenil.

Gestionar les demandes de les entitats per

realitzar esdeven iments culturáis

Coordinar les festes del poblé

Coordinar la biblioteca

Coordinar el concurs de teatre amateur

Valentl Revilla

Gestionar el teatre auditori

Ampliar el serve i de cursos i tallers

Crear i mantenir un servei de suport a les

entitats

Suport a les escoles
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INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONTTVELLIT1ANA-P0BLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

PR1NCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLAC1Ó INFANTIL I'JUVENIL

Les activitats infantüs están cobertes amb les activitats extraescolars. No h¡ ha necessitats

diferents a la resta de Ripollet.

Hi ha una manca d'educació deis infants i de les seves famllies.

Manca absoluta de valors.

Les necessitats deis i les joves no están cobertes.

Hi ha una manca de comunicado amb la familia, a mies i escola per part del i les joves.

Sentiment de frustrado davant la realitat que observen.

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Incentivar ais i les joves en dinámiques associatives.

Implicado a nivell de l'administració municipal en les dinámiques associatives.

ACTUACIONS DE L'ÁREA AL BARRÍ

Própiament al barrí no hi ha actuacions concretes ja que el PMCIJ és municipal.

RECOLZAMENT A LESACTUACIONS DEL CENTRE D'ESPLAl LA GRESCA

Com entitat registrada

locáis.

S'ha establert, pero,

decideixi dur a terme.

a Ripollet té

que hi pugu

accés a

haver

tots els recursos

un suport en les

que el PMCIJ ofereix

diferents actuacions

a les

que

entitats

i'esplai
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REGIDORÍA DE SERVÉIS SOCIALS I ENSENYAMENT DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Peí que fa a l'estructura organizativa comparteixen regidoría, servéis socials i ensenyament,

representada peí carree de regidor.

L'estructura técnica está formada per tres assistents socials, tres educadors socials i dos

treballadors familiars.

ÜNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS REAL1T2ADES '

Cobrir les necessitats básiques de la poblado
mes desvalguda amb projectes concrets per
infancia i gent gran a mes a mes de familia i
joves.

Sistema de beques escolare per material,

menjador

Sistema de beques per accedir a activitats

d'estiu.

Atenció directa a persones sol-licitante

Programa sobre salut mental

Programa sobre absentisme escolar

Garantir la continuTtat del consell escolar

Ponencia al congrés celebrat a Lisboa

sobre el programa de salut a les escoles

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA- POBLAC1Ó INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPÁIS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIO INFANTIL I JUVENIL

INFANTS:

No es destaquen necessitats infantils diferents de la resta de Ripollet.

La manca d'una escola bressol al barrí

La manca d'accés ais servéis de les famllies.

JOVES:

Absentisme escolar. No es destaquen diferencies amb la resta de Ripollet.
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[ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

No es contemplen.

ACTUACIONS DE L'AREA AL BARRÍ

Directament no es realitzen actuacions al barri, peró existeix relació amb associacions del barrí

com Creu Roja, la Gresca i l'Associació de Veíns Can Tiana-Pont Vell.

RECOlgAMENT A LES ACTUACIONS DEL CENTRE D'ESPLAl LA GRESCA

Es contempla la opció de poder mantenir la relació amb I'esplai ampliant-la en termes de
coMaboració per a futurs projectes que I'esplai dugui a terme al barri.

REGIDORÍA DE PARTICIPACIO CIUTADANA DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La regidoría és encapcalada peí regidor, que depén politicament d'alcaldia. Aquesta regidoría

gestiona el consell de solidaritat i Ripollet comunicació.

A nivell d'estructura técnica está integrada per tres técnics amb tasques de direcció, cap de

premsa i consell de solidaritat.

LINIES D'ACTUACIÓ ACCIONS REAUTZADES

Están orientades a gestionar la comunicació
entre l'ajuntament i el poblé, apropant
l'ajuntament a les demandes de les
associacions de veíns.

Gestió deis agermanaments

Gestió del consell de solidaritat

Gestió de Ripollet radio

Gestió del butlletí municipal de Ripollet

82



INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1AÑÁ- POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

INFANTS:

La familia no té un

Manca de llocs de

JOVES:

Divisió entre joves

Garrulisme

paper educador

distracció

entre reaccionaris o conservadors

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Incentivar el paper de les famílies

Crear llocs de trobada per a la diversió

Crear locáis d'assaig per ais joves, bars musicals,

ACTUACIONS DE L'ÁREA AL BARRÍ

Directament Tarea no duu a terme cap acció concreta al barrí. Tot i que ha mantingut relacions

amb el Centre d'Esplai La Gresca, en quan ha estat membre del consell de solídaritat.

RECOLZAMENT A LES ACTUACIONS DEL CENTRE D'ESPLAl LA GRESCA

Sempre que es duguin terme actuacions que promoguin la cooperado, la solidaritat i

l'intercanvi.
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PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS (PAME)

ESTRUCTURA ORGANrTZATWA

El PAME és una fundació pública que es regeix peí consell d'administració, que está format per

sis regidors de l'ajuntament de Ripollet, dos representants d'entitats esportives locáis, dos

representaras de les escoles publiques i privad es de la localitat, un secretan delegat, un gerent

i la interventora de l'ajuntament.

Es constitueix com l'órgan encarregat del

desenvolupament de la política municipal en

materia esportiva i d'ocupació del temps lliure

al terme de Ripollet, mitjancant:

Protecció, foment i desenvolupament de

l'educació física en tots els ámbits de la

seva competencia.

Conscienciació esportiva de la localitat.

Recerca del valor esportiu.

Foment de la práctica esportiva a tots els

nivells de la poblado.

Gestió de les installacions esportives

mumcipals integrades dins la fundació

pública (PAME), patrocinada per

l'ajuntament de Ripollet i regit peí seu

consell d'administració.

Ensenyanca:

Classes de natació (escolars i

extraescolars)

Classes de gimnástica

Iniciació esportiva a les escoles

Entitats esportives

Suport a les entitats

- Cessió d'instal lacions mumcipals

Gestió d'installacions a les escoles

Manteniment

Manteniment general de les instal-lacions

esportives.

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLITIANA - POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

! R F p 5 E ^ ^

Desconeixement de quina és la situació deis infants i joves del barrí.
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Implantar un sistema per apropar ais joves al PAME.

A C H J A C I O N S D g p

No es realitza cap actuado especifica al barrí.

;^COI¿^ENT A ^K; AG^

Recolzament en actuacions de caire esportiu que es duguin a terme al barrí.

PATRONAT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE RIPOLLET

w:^

El patronat municipal d'ocupació és un organisme independent amb un consell ¿'administrado

formal per representants de l'ajuntament, partits poUtics, sindicats, patronals i altres agents

socials.

Com estructura técnica hi treballa un equip de vuit persones amb tasques de coordinado,

responsables de programes europeus i promoció económica.
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L'eradicació

l'ocu pació

d'ocupactó,

de l'atur

mitjancant

destinades

que es troben en situació

i la promoció de

polltiques actives

a aquelles persones

de recerca de feina.

Orientado i assessorament laboral

Inserció laboral

Borsa de treball

Servei cátala de collocació

- Club de la feina

Formado ocupacional

Formado per a treballadors

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELO. ITIANA - POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

S PROBLEM^

No es coneix la situació deis infants.

No es coneix informació concreta sobre la població juvenil al barrí.

SOLLJCIO

Informado i assessorament.

Incentivar a ser protagonista de les seves própies accions.

^yACJONSíp^LIABE^ í •ir'

No existeixen actuacions especifiques de l'área al barrí.

i ^

No es contempla.
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BIBLIOTECA DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORG ANITZATTVA

La biblioteca de Ripollet forma pan de la xarxa de bibtioteques de la diputado de Barcelona.

L'estructura técnica de la biblioteca de Ripollet compta amb cinc persones contractades, dues

per la diputado de Barcelona i tres per l'ajuntament de Ripollet.

Difusió de la cultura a través de la lectura

Donar continuado a la formado forma!

iniciant l'autoformació de les persones i el

lleure.

Esdevenir un centre d'informació i

formado.

Animado a la lectura

L'hora del conté: promoure

Informatització i introducció

suports documentáis.

la narració oral

de nous

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA - POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

y S^NECESSIJV^; DE ;m;

INFANTS:

Manca de motivado i valors; la familia ha deixat de ser transmisora d'aquests valors.

L'escoia com a únic element de transmissió de valors.

JOVES:

manca de motivado i valors.

Consumisme i manca de criteri.

ALTEIJN¡£nyES$fí^JL^

Crear una auténtica política cultural i juvenil coordinada que realitzi projectes a l'escola, a la

biblioteca, passant pels servéis municipals i les associacions.
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^

No es contempla.

í íUU&CJONS^^^

No es contempla.

MANCOMUNtTAT DE CERDANYOLA-RIPOLLET-MONTCADA

ESTRUCTURA ORGANITZAT1VA

Les tres administracions desglossen les seves competéncies en una gerencia técnica: la

mancomunitat de municipis. Es tracta d'una estructura técnica i administrativa sota el carree de

gerent amb funcions de coordinació i facilitador entre les administracions i la poblado del barrí.

La mancomunitat té com a objecte unir els

esforcos i possibilitats económiques deis tres

municipis per a la creado i sosteniment de

servéis que inte res sen ais ajuntaments

mancomunáis.

Per a la consecució deis objectius proposats,

la mancomunitat podrá promoure tota mena

d'activitats i prestar tots els servéis públics

d'interés comú per ais municipis mancomunáis

en l'ámbit de les matéries següents:

Ordenado del tránsit de vehicles i de

persones en les vies urbanes

L'execució urbanística i, especialment, la

instal-lacio i conservado de servéis

Adequació de l'enllumenat públie de la

carretera de Barcelona, N-150.

L'adequació de l'antic centre cívic Can

Comas.

Gestió del centre de planificado familiar al

Cap II.

Manteniment básic del centre elvie

mancomunitat.
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urbanlstics.

La protecció del medí, els servéis de

neteja viária, de recollida i tractament de

residus.

La protecció de la salubritat pública i la

participado en la gestió de l'atenció

primaria de la salut, que inclourá el serve i

d'orientació i planificado familiar.

Els servéis funeraris.

La prestado deis servéis socials i la

promoció i la reinserció social.

El transport públic de viatgers.

Les activitats i les instal lacions culturáis i

esportives, l'ocupació del lleure.

La creació, promoció i sosteniment de

mitjans de comunicado social.

Qualsevol altre actuació encomanades

pels ajuntaments mancomunáis.

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA- POBLACIÓ INFAfíTIL IJUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLAClO INFANTIL I JUVENIL

No es coneixen les problem¿tiques concretes d'infants i joves.

Principalment es contempla com a problemática general la manca d'espais publics.

ALTERNATIVES DE SOLUC1Ó

Adequació del centre cívic mancomunitat.
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ACTUACIONS DE L'ÁREAAL BARRÍ

Adequació de l'enllumenat públic de la carretera de Barcelona, N-150.

L'adequació de Tantic centre cívic Can Comas.

Gestió del centre de planificado familiar al Cap II.

Manteniment básic del centre cívic mancomunitat.

RECOLZAMENT A LES ACTUACIONS DEL CENTRE D'ESPLAI LA GRESCA

Recolzament económic a través de la presentació de projectes concrets.
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Institucions educativas

ESCOLA PÚBLICA ESCURSELL DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANÍTZATÍVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

(."estructura organizativa parteix de la direcció i faculta la Comissió permanent (tractament

d'horaris, professorat i organització interna), la Comissió pedagógica (avaluació interna, gestió i

realitzacíó de nous projectes) i la comissió lingüistica (gestió i supervisió del projecte lingülstic

del centre).

Com a recursos humans, l'escola compta amb 26 mes tres, una vetlladora, un administratiu, un

psicóleg i mestres en educació especial.

En quant a infrastructures físiques :

Dues llnies per curs

Una sala de gimnástica

Una sala de reforc escolar

Una sala de psicomotricitat

Una sala de música

Una sala d'audiovisuals

Dos patis diferenciáis per a les diferents edats

Cobrir les

ais nens i

peí mapa

Pont Vell

necessitats d'ensenyament primari

nenes de la zona que li correspon

escolar de Ripollet (barrí Maragall i

i Tiana).

Projecte de centre

Projecte de tallers extraescolars

Activitats programades per l'ajuntament

Esport escolar gestionat peí PAME

Projecte TARIKA gestionat per AEC

Colónies escolars

Certamen de teatre

Projecte aprenentatge lecto-escriptura

Integrado deis immigrants tardans
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INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA-POBLACIÓ INFANTIL 1 JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

INFANTS:

Falta d'atenció

Manca d'activitats

Necessitat d'un servei d'escola bressol.

Necessitat d'un servei de canguratge després de l'horari escolar.

Fracás escolar

JOVES

Absentisme escolar.

Falta de motivació.

Manca de referent.

Manca de comunicació.

Desorientado.

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

INFANTS

Crear servéis que cobreixin aqüestes mancances.

JOVES

Lloc de reunió per a joves

Activitats per a joves oríentades al lleure.

Treballar el i la jove com a persona.

PAPER DE LES ASSOCIACIONS

El Centre d'Esplai La Gresca com a gestor de les activitats i servéis que es proposen com

alternatives de solució.
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PAPER DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA

No es contempla.

AMPA DE L'ESCOLA ESCURSELL DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANFTZATIVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

L'AMPA de I*escola Escurselt divideix les seves funcions organitzatives a través de comissions

de seguiment segons les árees de treball que es duen a terme. Aqüestes son: la comissió de

menjador, d'extraescolars, esports (vinculada ai PAME), matriculado, llibres i la comissió

permanent, qui manté reunions de seguiment cada quinze dies amb la direcció de l'escola.

A nivell de recursos humans, es treballa des del voluntariat i en son socis i sócies tots els pares

i mares, que col-laboren amb una quota anual.

Referent ais recursos económics, s'ingressen a partir de les quotes, diferénts subvencions

municipals i de la generalitat de Catalunya.

En quant a infrastructures, utilitzen les própies de l'escola.

LINIES D'ACTUACIÓ ACCIONS REAL1TZADES '

La millora de l'escola i el seu entorn i de la

qualitat de l'ensenyament.

Projecte d'intercanvi de llibres escolars

Participado al consell escolar

Organització de la festa final de curs
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INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLITIANA - POBLACIÓINFANTILI JUVENIL

t i S / P F ^ L E ^

INFANTS:

Manca d espais

Massifrcació de tránsit

JOVES:

manca

Manca

Manca

d

d

d

un lloc de reunió

activitats própies

alternatives d'oci

'ALTgRNATJVE^D£^

- Crear un centre obert

^ A P E R ^ L E S ^ S q C l ^ ^

Les associacions han de ser la base per treballar al barrí.

PAPER DE L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

Inversió económica de diner públic

Neteja del barrí

Millorar l'accessibilitat del barrí

Plantejar solucions per a la reducció del soroll al carrer

94



ESCOLA TIANA DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANFRATIVA,RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

La funció de responsable de l'escola rep el carree de direcció. Com a recursos humans, l'escola

compta amb 13 mestres, un d'educació especial, un psicóleg, un pedagog i un logopeda en

funció de la demanda.

En quant a infrastructures físiques :

Pista coberta a l'exteríor de l'escola

- Teatre

Gimnás

- Aula d'audiovisuals

Sala d'ordinadors

Biblioteca

Aula de música

L'educació formativa ais infants en edat

d'escolantzació.

Activitats extraescolars

Banda de tambors

Teatre

Psicomotricitat

Esport escolar

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VÉLLITTANA - POBLACIÓ INFAffTIL I JUVENIL

^

INFANTS:

Manca d'espais físics de joc

Manca d'activitats lúdiques fora de l'horarí escolar

JOVES:

Inexistencia d'un I loe de trobada

Manca d'activitats alíernatives a les merament formatives
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AüIjERNATIVESUPESOLUClO

Creació d'un centre pie de contingut en quan activitats engrescadores per infants i joves.

- L'organització de l'organigrama d'activitats al barrí.

- Facilitar la trobada de joves cedint locáis en condicions.

C.E.I.P LA SÍNIA DE CERDANYOLA

ESTRUCTURA ORGANnZATIVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

L'escola la Slnia és l'escola municipal de Cerdanyola del Valles.

A nivell d'estructura organitzativa, es regeix peí conseil d'escola, que precedeix a l'equip

directiu, l'equip de coordinado i l'equip docent. Per altra banda hi intervé la junta de l'associació

de mares i pares.

Els recursos humans amb els que compta l'escola están constituTts per 27 docents, a banda de

dos mestrés d'educació especial, un logopeda amb atenció directa i un psicopedagog.

Com equipaments l'escola compta amb dos edificis diferenciáis peí parvulari i l'educació

primaría. L'edifici de parvulari es constitueix amb sis aules de tutoría, amb doble llnia. En total

existeixen 18 aules de classe. Peí que fa a l'educació primaría, es constitueix per 12 aules de

tutoría mes tres de refere i amb aules especifiques de música, laboratori, informática, biblioteca,

gimnás i pista exterior.
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ÜNIESD'ACTUACIÓ. ACCIONS REALIT2ADES

L'educació primaria formal.

diversitat intel-lectual i física

social, en la col laboració, la

sensibilitat

Educant en la

en la diversitat

socialització i la

Menjador escolar

Canguratge

Extraescolars

Pía d'acollida

Penya d'escacs

Setmana cultura!

Colónies

Excursión s

Casal d'estiu

Casal de Nadal

INCIDENCIA EN ÉL BARRI PONT VELL I TIANA - POBLACIO INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIO INFANTIL I JUVENIL

Coneixenca mínima del barri Pont Vell i Tiana

Necessitats d'espais per a passejar i jugar

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ ,

No es contempla.

PAPER DE LES ASSOCIACIONS

No es contempla.

97



ijAPERrtS^^^

- Dotar de recursos i infrastructura al barrí.

I.E.S LLUÍS COMPANYS DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANrTZATTVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

La funció de responsable de I'instituí rep el carree de direcció. Com a recursos humans, l'institut

compta amb 53 professors i professores, un terapeuta, un psicopedagog, professors

d'orientació a la diversitat, dues secretarles i dos conserges.

En quant a infrastructures compta amb 34 auies re partid es en 25 aules classe, dues de

tecnología, un laboratori, una de música, una de dibuix i una sala d'audiovisuals.

L'educació formal a nivell de secundaria Tutories fins a quart d'ESO

Programa Convenius

Setmana cultural

Pía d'acollida

Proposta d'AUE (aules extemes)

TATS (tallers d'activitats manipulatives)

Bluquers (materials instrumentáis)

ACI (Análisis currículars básics)

Classes de tarda: Reforc a l'immigrant
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INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA - POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

Desatenció familiar generalizada

Manca d'espais per a realitzar activitats

10% d'absentisme escolar

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Espais on poder formar-se com a persones, on s'aprengui a compartir, on s'aprengui a

utilitzar el temps lliure.

PAPER DE LES ASSOCIACIONS

No es contempla

^ A J g E R ^ ^ ^

No es contempla

ESCOLA D'ADULTS JAUME TUSET

ESTRUCTURA ORGANrTZATTVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

El claustre de !'escola está format per set mestrés a banda de coHaboracions puntuáis peí

treball de temátiques concretes.

Reben ajuda económica de l'ajuntament de Ripollet i el professorat és contractat per la

generalitat de Catalunya.

Compten amb dues seus, una a! pavelló municipal de Ripollet i a Cantiga escola Tiana.
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LÍNIES D'ACTUACIO • ACCIONS REALITZADES

Dotar de formado básica a persones adultes,
una formado integrada, que tingui en compte
totes les dimensions de la persona i que doni
les eines básiques per desenvolupar-se amb
comoditat en el seu entorn mes immediat.
Mil lora r el nivell de vida de les persones a
través de la formado.

Alfabetizado

Neolectors

Graduat d'educadó secundaria

Accés per majors de 25 anys

Castellá per ¡mmigrants

Tertulies i anglés

Programes de garantía social

100



INCIDENCIA EN EL BARRÍ POm"VELL IT1ANA-POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

Fracas escolar

Desorientado i manca d'informado

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

No es contempla

PAPER DE LES ASSOCIACIONS

No es contempla

PAPER DE L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

No es contempla

Teixit associatiu

COMISSIÓ DE FESTES DE LA TARDOR

ESTRUCTURA ORGANITZATTVA, RECURSOS HUMANS.INFRASTRUCTURES

S'estructura a partir d'un grup de 5 a 8 persones durant tot l'any, tot i que durant la realització

de les festes el grup s'incrementa fins a les 20 o 30 persones,

Els ingressos amb els que compta l'associació provenen deis dos ajuntaments, la publicitat del

llibret de festes i la recaptació del bar.
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A nivell d'infrastructura, l'associació té la seu al centre clvic mancomunitat.

LfNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS REALITZADES

Suplir l'abandó del barrí per part de
l'administració pública atenent a un carácter
reivindicatiu i consolidant la festa al barrí.

Creado de la página web de l'entitat

La celebrado de les testes

Certamen de fotografía

INCIDENCIA EN Eti BARRÍ PONT VEL£|TIAÑA- POBLAClO INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMATIQUES I NECESSITATS DE LA POBLAClO INFANTIL I JUVENIL

Manca d'espais peí temps fora de l'horari lectiu

Manca d'un espai de trabada

ALTERNATIVES DE SOLUCIO

- Crear un centre cívic en condicions, amb alternatives.

PAPER DE LES ASSOCIACIONS

- La dinamització d'aquest nou centre clvic.

PAPER^DBL'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

- Crear els equipaments per a desenvolupar aqüestes activitats.
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DIABLES DE RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANFTZAT1VA,RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

La colla la formen entre 25 i 30 membres actius que en actes puntuáis poden arribar fins a 45

persones.

La colla s'autofinancia, no rep cap subvenció sino que les seves actuacions son remunerades.

Com a infrastructura compten amb un local cedit per l'ajuntament, el material peí correfoc i un

remole especial peí transport del drac de la colla.

í ? A C T U A C I 0 , 2ACCIONSREAL1TZADES"- |-

Difondre la cultura tradicional catalana del foc i

el seu gaudi.

Correfoc a les festes de

Carnaval de Ripollet

Festa major de Ripollet

Actes on son convidáis

Divulgado de la cultura

entitats

la tardor

del foc a escoles i

INCIDENCIA EN EL BARRJ PONT VELLI TlANA-POBLACIÓINFAhmL I JUVENIL

PRINglPAUS;g|ípBLEMATIQUES I NECESSITATS DE-LA

INFANTS:

Manca d'atenció i comunicado entre les famílies

JOVES:

Manca d'un lloc de reunió, com un centre cívic amb continguts i activitats

RNATIVES iDESPLUCIÓ^WS^

Un Ifoc de reunió i trobada per a joves
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PAPER DE LES ASSOCIACIONS

Pressió a les administracions.

PAPER DE L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

Oferir els mitjans per dur a terme les alternatives.

ASSOCIACIÓ DE VEÍNS CAN TIANA-PONT VELL

ESTRUCTURA ORGANITZATIVAi RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

Actualment compta amb uns 100 socis i sócies. No rep cap subvenció de l'ajuntament si no és

peí projecte específic de la festa a !'escola Tiana en finalitzar el curs escolar. La seva seu social

és Cantiga escola Tiana.

ACCIONS

La millora i lluita constant per la qualitat de

vida del barrí Pont Vell i Tiana.

Cobertura a necessitats personáis deis

veíns

Impulsora del Fórum soterrem Cautopista

Participado activa a la plataforma Valles

net de residus -anti ecoparc 2-.
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INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VEU.171ANA -^POBLÁCIÓINFANTILI JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DÉ LA POBLÁCIÓ INFANTIL I JUVENIL

INFANTS:

Manca de comunicado familiar

Manca d'un espai on poder realitzar activitats fora de l'horari lectiu

Manca d'espais d'oci

JOVES:

Falta de compromís

Manca de comunicado

Manca d'un lloc on poder-se relacionar, on fer activitats

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

- Crear un centre de joventut, amb educadora i dinamitzadors perqué s'identifiquin amb el barri.

PAPER DE LES ASSOCIACIONS

Potenciar l'associacionisme juvenil.

Ajudar a rentabilitzar el temps lliure d'infants i joves.

PAPERDEm?ADMINISTRACIÓ PUBLICA

- Crear un espai per a la participado real deis joves i infants.
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ASSOCIACIÓ DE VEÍNS QUATRE CANTONS

ESTRUCTURA ORGANÍTZATIVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

L'associació de veíns compta amb un total de 80 socis i sócies i compta amb una persona

contractada, la moni tora de puntes de coixf. Está ubicada al centre clvic mancomunitat.

Reben subvencions tant de ta generalitat de Catalunya com de l'ajuntament de Cerdanyola.

" LÍNIES D'ACTUACIO ACC1ONS REALITZADES

La mi llora del barrí. Concurs de dibuix a les festes de la tardor

- Actuacions davant reivindicacions puntuáis

deis veíns i veines

Informado al barrí de les actuacions deis

ajuntaments
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INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELL ITTANA-POBLACIÓ INFANTIL! JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

INFANTS:

Manca

JOVES:

Manca

de llocs

d'espais

on poder jugar

d'oci

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

- La creació d'un centre cívic en condicions.

PAPER DE LES ASSOCIACIONS'

No es contempla

PAPER DE L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

Proporcionar les activitats i monitors per omplir de contingut el centre clvic.
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CREU ROJACERDANYOLA-RIPOLLET

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

Seu emmarcada dins l'organitzacio de Creu Roja Catalunya.

La base de l'organització son els voluntaris. Personal remunerat a Creu Roja Cerdanyola-

Ripollet hi ha 3 persones.

Básicament les activitats es financen a través de les quotes que aporten els socis i sócies de

Creu Roja, tot i que mantenen col laboracions amb diferents entitats i administracions per

projectes concrets.

Creu Roja s'ubica en un edifici destinat a les seves activitats al barri Pont Vell i Tiana on

disposa d'oficines, despatxos i aules.

LiNIESD'ACTUACIÓ ACCIONS REALITZADES

Prevenir i dissipar el patiment de les persones.

Treballar per ta vida, la salut i la dignitat

humanes, afavorint la comprensió i la

cooperado.

Acorrí pan yaments a la gent gran

Classes de repás i tallers

Formado de voluntaris en accions socials

Programes intergeneracionals

INCIDENCIA EN E L B A R R Í PONT V E L M T I A N A ^ POBLACÍÓ INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACÍÓ INFANTIL I JUVENIL

No es destaquen diferencies amb la resta de barris deis municipis.

INFANTS:

Manca de recursos per infants en ('educado en el lleure.

JOVES:

Necessitat de rebre informado, orientado i un espai on reunir-se.

Mancanca d'associacions destinades a joves
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No es contempla

No es contempla

P U B L i e A ^ ^ ^

No es contempla

ASSOCIACIÓ DE MALALTS DE PARKINSON

ESTRUCTURA ORGANÍTZATIVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

Seu emmarcada dins l'Associació de malalts de parkinson de Catalunya.

Tots els membres de l'associació son a nivell de voiuntariat i pren com a ámbit d'actuació la

comarca del Valles Occidental.

Está ubicada dins l'antic centre clvic can comes. Actuaiment compten amb un total de 60 socis i

sócies.
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REAL1TZADES \

La m¡llora de la qualitat de vida dets malalts i

malaltes de parkinson.

Terapia familiar

Conferencies

Tallers socials

Día Internacional del Parkinson

Assemblees

Servei logopédic

Terapia evolucional i psicológica

Taller de relaxado

- Terapia de grup familiar

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA - POBLAC1Ó INFANTIL I JUVENIL

S P R O B L ^

Manca d'un centre per ais infants

Els pares están poc condicionats

ALTERNATIVES DE SOLUCIO I ""*!

- Crear un casal en condicions

fT^MO.J 1 , ' j - •,-;[ ü'S^Ji I—I* T~'¡' '•""' ^r-' ••* ' r ' ]c/;t"1 ^'í' \ - ' í"»¿íí '£ " "—\ * í ' " ' ^ - • ' / " ' " '•'^ " j - " * > ' ' "•'"="" " " --""-v

No es contempla
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jBAPERiDEítí'ADMlNlSTRACIÓ PÚBLICA

Cessió d'una zona per crear el casal

Iniciar comunicacions amb les entitats i associacions del barrí.

DAPSI (CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOQ)

ESTRUCTURA ORGANÍTZATIVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

Cooperativa. Secció dins l'organigrama de segon grau que té competéncies a Sant Cugat, Rubí

i Monteada.

Compta amb un equip format per dues psicólogues, una logopeda, una ne uro pediatra, una

fisioterapeuta i una secretaria.

És un serve i gratuít per a les famílies que requereixin el servei i s'ubica en un local cedit per

l'ajuntament de Cerdanyola.

LlNIESD'ACTUAeiO ACCIONS REAUITZADES*
t

Intervenció en els problemes de

desenvolupament general, psicológic, motriu,

cognitiu, sensorial, somátics, de conducta,

trastorns emocionáis i en els problemes de

retard de desenvolupament.

Prevenció, detecció i seguiment deis

infants de risc biológic i/o social.

Diagnóstic neuropsicosocial

Atenció terapéutica

Avaluado i seguiment deis infants atesos

Recerca i docencia i col-laborado amb els

recursos de la zona

Demandes deis hospitals

Derivacions ais psicólegs de les escoles

Derivacions a psicólegs privats

111



INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLIT1ANA- POBLACIÓ INFANTIL IJUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

No es coneixen les problemátiques d'infants i joves concretes al barrí.

ALTERNATIVES DE SOLUClO

No es detalla

PAPER DE LES ASSOCIACIONS'

No es detalla

PUBLICA

No es detalla

PLATAFORMA VALLES NET DE RESIDUS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA; RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

Plataforma creada per la campanya contra el projecte ecoparc 2. No existeixen socis pero han

recollit 1300 signaturas a favor de la campanya.

La infrastructura I'aporta la generalitat i els recursos son propis i de donacions particulars. Té la

seu social al barri de Can Mas.
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- LÍNIESD'ACTUACIO ACCIONS REALITZADES

L'execució d'una correcta política de medi

ambient per una bona gestió deis residus i

alternatives al seu tractament

Man ifestado ns

T robad a al parlament de Catalunya amb la

junta de residus

Ttó reivindicatiu

- Tancada a l'ajuntament

Problemes legáis a! pie de l'ajuntament

Campanya d'informació general

INCIDENCIA EN EL BARRÍ PONT VELLI TIANÁ^POBÜVCIÓ INFANTIL I JUVENIL

PRINCIPALS PROBLEMÁTIQUES I NECESSITATS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

Manca d'espais, zones verdes, pares i llocs físics per a la realització d'activitats

ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Escolar les demandes que els infants i joves puguin teñir

Treballar a partir de les seves idees

Crear un centre on hi puguin participar

PAPER DE LES ASSOCIACtONS

Millorar la situació i actuar d'intermediaris per a la reivindicado deis joves.
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L^DM|NISTRACIÓ PUBLICA

No es detalla

FÓRUM SOTERREM L'AUTOPISTA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, RECURSOS HUMANS, INFRASTRUCTURES

Fórum d'entitats per al projecte concret de soterrar ('autopista C-58. Rep aportacions puntuáis

per actes concrets d'associacions de veTns, partits poli ti es, federado d'associacions de veíns.

"

El soterrament de I1 a utopista C-58 al seu pas

per Ripollet i així a con seguir fer de Ripollet un

únic poblé amb un únic nucli urbá sense

barreres.

Xerrades, col loquis i assemblees

Botifarrades

Posada de pancartes

Estudi mediambiental del riu Ripoll

Exposicions

Recollida de signatures

Referéndum amb consulta social

Publicacions a diversos mitjans

Reunió amb la conselieria de treball i

urbanisrne de la generalitat de Catalunya

Reunió amb la direcció general de

carrete res

Reunió amb la subdelegada del govern

espanyol a Catalunya

Visites a grups parlamentáis amb

representado a Catalunya a Europa.
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INCIDENCIA EN Et BARRÍ POMTVELL;i T1ANÁ-POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

SjPTO^^

INFANTS:

Manca

Manca

JOVES:

Manca

Manca

Manca

Manca

de servéis (pediatra, escola bressol)

d'espais verds

de servéis i espais al barri

d'activitats lúdiques

d'espais coberts

d'informació

Inexistencia de cohesió social

^lVES DE:SOLUeiÓ$l^i»

- Crear un centre cfvic en condicions amb activitats atractives

PAPERDE;LESTASSOCIAGIONS

Sensibilització de la població i provocado a ('administrado.

Pensar una política cultural al barri, generant una discriminació positiva en aquest aspecte.
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Poblado juvenil no associada

IDENTIFICACIÓD'ASSOCIACIONSeONEGUDESAUBARRI^:;v

El Centre d'Esplai La Gresca

Associació de velns

Els diables

Ecoparc

AMPAS

Fórum soterrem l'autopista

K ;DE;LES:ASSOCJACI^

Ajudar £

Aportar

- Animar,

i millorar el barrí

aspectes

millorar i

positius al barrí

aportar entreten i ment i mobilitzar la població

mciPACióENi^trnmAT^

El concurs de dibuix de les festes de la tardor

Festes de la tardor

CONEÍXEMENT DE PUNTSD'INFORMACIÓ, RECURSOS I SERVÉIS

La biblioteca de Ripollet

Instituí Llufs Companys

Centre cultural de Ripollet

Revista de Ripollet

CE. La Gresca

Creu Roja

Biblioteca de Cerda n yo la

Patronat municipal d'ocupació de Ripollet

Casal de joves de Ripollet

116



PAPER DÉÜÁDMINISTRACIÓ AL BARRÍ

Hauria de treballar mes

Hauria d'intervenir en e

Soterrar l'au topista

pels joves

problema

Millora i neteja de carrers

L'administració no mira pe! barrí, li

de

fa

drogodependéncia

por. El barrí no interessa.

PROBLEMATIQUES I NECESSiTATS DE LA POBLACIÓ JUVENIL AL BARRÍ

Manca d'espais verds, pares

Manquen botigues

Hi manquen bars per joves, discoteques, pares i cinemes

La oferta d'oci és molt pobre. Només existeix La Gresca

Falten equipaments esportius

Manquen sales de maquines (jocs recreatius)

Transport públie insuficient

Pare mes gran i amb papereres

Massificació d'habitatges i cotxes

ALTERNATIVES

Crear zones de joc. d'oci

Crear un lloc per joves

Obrir un "ciber café" amb connexió a internet

E. informadors claus

VISIÓ GENERAL DEL BARm^%mmmm%né0^^ZZ¿^ >*!:-&

El barri ha canviat molt i no sempre positivament. L'especulació s'ha apoderat de la zona.

Ha experimentat un gran creixement poblacional com a conseqüéncia de la transformado

de cases velles en enormes blocs de pisos.

La població ha crescut pero els servéis segueixen sent els mateixos.

Arribada de població desfavorida, immigrants.

Zona desprovista d'espais verds.
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Els espais públics necessiten un manteniment continuat que no existeix.

No hi ha implicado per la lluita peí barrí. Cada vegada la gent és mes individualista, es

desvincula de la dinámica de! barrí

Manca d'un espai públic real. El centre cfvic no está dinamitzat.

Cal millorar les comunicacions amb Ripollet, els accessos al cap II, aconseguir un nou

metge de capcalera, un pediatra, transport públic intern al barrí i una escola bressol.

Un deis problemes del barrí és la seva ubicado, el seu aíllament.

Un aitre deis problemes és la manca de continuTtat de la seva gestió política.

PROBLEMATIQUES I NECESSfTATS ÍNFANTILS AL BARRÍ PONT VELL ITIANA

A nivell públic falten espais per ais infants.

Manca d'una escola bressol

Necessitat d'espais públics i zones verdes

Inseguretat ciutadana

PROBLEMATIQUES I NECESSFTATS JUVENILS AL BARRÍ PONT VELL I TIANA

Manca d'un espai de trobada per al collectiu juvenil

Precarietat laboral

Inseguretat ciutadana

ALTERNATIVES

Crear un espai de trobada perjoves amb activitats destinades a aquest collectiu: lúdiques,

formatives, amb incorporado de noves tecnologies. Un lloc físic de reunió i joc.
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2.2. Sistematizado del Taller Diagnóstic Participatiu

2.2.1. Introducció

El Taller ha procurat crear un espai de treball participatiu amb uns objectius definits a príori i, on

tots ¡ totes les participants han contribu'ft a elaborar coneixements collectivament.

Oferint un espai de reflexió i debat per aquelles persones que hi han partidpat, s'han anaiitzat

els can vis que es produirien amb una acció planificada i organitzada, treballant des de l'objectiu

central de l'estudi que es promou: Analitzant les principáis problemátiques i necessitats de la

població infantil i juvenil del barrí Pont Vell i Tiana, aixl com el teixit associatiu, apuntant

algunes Ifnies estratégiques d'actuació.

La metodología que s'ha seguit en aquest treball de diagnosi s'ha basat en l'autovaloració

individual i grupa!, promovent la participado, el treball de grup i la construcció de coneixement

col-lectiu.

El métode de treball s'ha establert a partir de la presentado del tema o contingut especlfic a

tractar, el treball en petits grups a partir d'unes pautes comunes i la posterior posada en comú

en plenari.

Al Taller han estat convidáis a participar tots aquells actors locáis, membres d'institucions locáis

i d'organitzacions de la societat civil organitzada que teñen presencia al barrí, donant especial

émfasi a la participado de pares i mares de l'esplai. Hi ha participat un total de 18 persones en

representado de les següents associacions i entitats: I'AAW Quatre Cantons, l'Associació

Valles Net, I'AAW Can Tiana, l'Associació del Parkinson, l'Associació Festes de la Tardor, el

COP i el Centre d'Esplai La Gresca.

El taller ha seguit l'ordre que us presentem a continuació:

- Presentado i integrado grupal

- Análisi deis punts forts i febles

- Descans

- Problemátiques i alternatives de solució

- Avaluado

- Cloenda
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2.2.2. Desenvolupament del Taller Diagnóstic Participatiu

ETAPA I: PRESENTACIÓ IINTEGRACIÓ GRUPAL

En aquesta primera etapa es presenta el taller dins el marc de l'estudi Diagnóstic Participatiu

que está duent a terme el Centre d'Esplai La Gresca. S1 explica quina será I'estructura que

seguirá i els objectius que es plantegen assolir amb la jornada.

En segon lloc, es determinen en plenari les expectatives que els i les participants teñen amb

respecte del taller. Aquest quadre d'expectatives respon a la pregunta: per qué hem assistit al

taller?

- Tractar la dinamització del barrí

- Detectar les necessitats del barri

- Buscar alternatives a la problemática infantil i juvenil del barrí

- Necessitat de cobrir un espai fora de l'horari escolar.

Es dona príoritat a la recerca d'alternatives a la problemática infantil i juvenil del barrí Pont Vell i

Tiana.

ETAPA II: SOCIOGRAMA

Finalment no s'ha cregut convenient presentar el sociograma elaborat ja que no han assistit

totes les associacions i institucions del barrí.

ETAPA III: ANÁUSIFODA

L'análisi de les Fortaleses, Oportunitats, Debilitáis i Amenaces s'ha centrat prioritáriament en la

detecció del punts forts i punts febles, identificant la situació actual de la població infantil i

juvenil i la determina ció de les priorítats envers el futur. Per tant, s'ha decidit finalment,

simplificar l'activitat del diagnóstic d'aquests dos aspectes.

Per a la realització d'aquesta activitat es preveía el treball en petits grups i la posterior posada

en comú. El grup participant pero, va preferir el treball en plenari.
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L'análísi de punts forts i febles es resumeix en el quadre següent:

PUNTS FORTS

• Existencia de t'esplai

• DAPSI

• Escola oberta que cobreix la manca de

pares

• PMO que aten a la població jove

• El pare

• L'Escola d'adults

• El teixit associatiu del barrí

• Les Festes de la Tardor

PUNTS FEBLES

• Manca de servei de pediatría

• Manca d'espais verds, atlunyats i bruts

• Espais poc atractius

• Manca d'espais esportius

• Pare Massot infrautilitzat

• Manca d'informació per part de

l'Administració Pública

• Barri de Frontera que provoca un difícil

accés ais servéis.

• Mancomunitat molt débil. Poca claredat

en el sistema de govern.

• Poca cohesió del barri.

• Manca d'espais públics i d'activitats.

• Centre Cívic buit de continguts i sense

condicions.

• L'escola Tiana s'está quedant petita.

• Can Comas no está en condicions.

• Massificació de la població.

• Poca col laborado deis pares i mares.

• L'esplai no está ben ubicat

ETAPA IV: PROBLEMÁTIQUES/ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Per a la identificado de les problemátiques i necessitats referents a la població infantil i juvenil

del barri Pont Vell i Tiana s'ha utilitzat la técnica de la pluja d'idees. Activitat que várem realitzar

en plenari amb els següents resultáis:

1. falta d'espais

2. pediatra

3. espai d1 escola

4. escola bressol

5. local esplai

6. cohesió de barri

7. manca de comunicacions

8. massificació

9. zones verdes
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10. poc interés de l'Administració Pública

11. insolidaritat

12. netejadel barri

13. manca neteja

14. interés deis pares i mares

15. equipaments esportius

16. drogues

17. violencia

18. brutícia

19. pisos en poques condicions

20. males comunicacions amb els municipis

21. massa densitat de poblado

22. soroll

23. arliament

24. accés a Cerdanyola per un soterrani fose

25. accés a l'ambulatori sense rampa

26. barreres arquitecto-ñiques

27. cotxes mal aparcats

28. nens/es no poden creuar sois

29. la part de dalt del barrí, naus industriáis, tallers,...

30. manca metge de capgalera.

PRIORITZACIÓ DE PROBLEMÁTiQUES

A partir d'aquest llistat de problemátiques i necessitats que es detecten, se segueix amb la

priorització de les mes urgents a ser resoltes, mitjancant un debat en plenari.

A partir de la pnontzació de problemátiques es determina quatre blocs o categories generáis a

analitzar:

1. Infrastructura

2. Servéis i activitats

3. Participado, cohesió social

4. Desordre urbanístic

Segons aquests grans blocs s'analitzen les problemátiques mitjancant l'ús de la técnica de

l'arbre de problemes, causes i conseqüéncies de les problemátiques detectades. S'ha treballat

en dos grups.
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TÉCNICA DE L'ARBRE

ANÁLISI DEL PROBLEMA

CONSEQÜÉNCIES

Com ens afecta el

problema?

P
R

O
B

LE
M

A

CAUSES

Qué provoca el problema?
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ANÁLISI DEL PROBLEMA

CONSEQUENCIES

No hi ha alternativa d'oci al barri.

No hi ha un lloc de trabada; no es fomenten les

relacions, lasolidaritat,...

La manca d'un espai de trobada i d'activitats

possibiliten situacions de risc, descohesió,...
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CAUSES

• Especulado

• Poc interés de I'Administrado Pública

• Prevaleix l'interés económic que el social

• Falta d'interés polític

• És l'últim barri en et que es pensa
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ANÁLISl DEL PROBLEMA

CONSEQÜÉNCIES

• Ens afecta al desenvolupament com a persones.

• Desmotivació, desgrat, no participado, no pinya.

• Fomenta una societat individualista, competitiva i
insolidária

• Aíllament del joves, automarginació.

• Oci consumista
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CAUSES

Manca de recursos económics

Manca d'informació

Manca d'espais per a realitzar activitats i servéis

Manca de recursos humans

Manca de participado de la societat civil
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ANÁLISI DEL PROBLEMA

CONSEQUENCIES

• Desequilibri urbanfstic

• Possibilitat de creació de ghetos
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CAUSES

• Mala distribució de zones verdes i equipaments

• Mala comunicado del barrí

• Diferent nivell adquisitiu
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ANÁLISI DEL PROBLEMA

CONSEQÜÉNCIES

• Sense la participado deis pares i mares l'Esplai és un párking

• Transmissió de la manca de participado de pares/mares a fills/es

• Pérdua de relació social i d'identificado amb el barrí

• Generació de pors i pérdua d'autonomia
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CAUSES

Manca d'informació

Manca de temps i desinterés

Individualisme

Passivitat i desengany

Manca de cultura cívica, cíutadana

Potenciado de jocs individualistes
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ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ

Centrant-nos en les problemátiques prioritzades es proposen camins o alternatives adequats

que ens permetin anar solucionant-los.

WJp;PF©BLEMÁflQÜÉsf5BI2
1. Poques activitats i servéis

2. Manca d'espais

3. Manca de participado

4. Desordre urbanístic

3BÉv2ñ!^i™ v

1. reivindicara PAdministració Pública

2. impulsar noves iniciatives; fer activitats.

3. Sinergia entre entitats;: xarxa

4. Renovació generacional (esplai-monitors/es)

5. foment de l'associacionisme juvenil

6. continuítat deis joves a l'esplai

1. ocupació d'espais en desús

2. Reivindicado d'espais

3. análisi d'espais possibles i del seu ús.

4. planificar estrategia de reivindicado i ocupació.

1. Buscar nous mitjans de comunicació i informado

2. implicar a la poblado, consultar-la

3. teñir en compte a la població

4. punt d'informació per joves

1. Reivindicar

2. planificado comunitaria

3. pressupostos participatius

4. organitzar-nos per conéixer el projecte urbanístic

de l'Administració.
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ETAPA V: DEFINICIÓ D'ESTRATÉGIES

Fins aquesta etapa, totes tes activitats realitzades han tingut un carácter de diagnóstic. Durant

la definido d'estratégies es tractava de planificar futures actuacions a partir de les conclusions

de tes antehors etapes del taller.

Vam considerar que calía tractar-la dins un altre ámbit de trebail. Mes con creta ment dins la

Jornada de Reflexió i Trebail. La priorització de les necessitats detectades havien esdevingut

temátiques massa generáis que calía aprofundir en un trebail de petits grups.

Aquesta decisió va ser consensuada amb el grup, com es valora a l'avaluació final del taller:

ETAPA Vt:AVALUACIÓ DEL TALLER

El objectius de l'avaluació tractaven en valorar el desenvolupament del taller, els continguts i

els temes tractats, la metodología utilitzada, el funcionament general i la participado deis i les

assistents.

Es va reatitzar directament una avaluado col-lectiva, prenent com a referencia les expectatives

que havíem apuntat en un inici. L'avaluació es va socialitzar en plenari, iniciant el tanca ment

del taller, compartint la reflexió en comú i expressant la visió sobre alió vivenciat durant el taller.

En referencia a l'avaluació que els i les participants fan sobre els objectius plan teja ts al taller es

valora que les alternatives a les problemátiques infantils i juvenils al barrí no es concreten a curt

termini i, per tant, son difícilment avaluables en un taller. Tot i així, es valora que a curt o mig

termini es puguin establir algunes estratégies d'actuació que, tot i que no resolguin la totalitat

de necessitats i problemátiques existents, ajudin a m¡llorar aquesta situació.

En quant a la metodología utilitzada, com un proces d'autovaloració individual i grupa! i de

processament d'experiéncies, ha permés la participado deis integrants del grup. El trebail a

partir d'unes pautes comunes, formades segons l'interés específic de cada activitat ha fomentat

una valorado individual que, amb la posterior posada en comú en plenari i a través del debat,

s'han consensuat les propostes.

La ordenado en el temps de cadascuna d'aquestes etapes, amb acords presos en cadascuna

d'elles, s'ha valorat com adequat, ja que no s'han produit debats eterns i s'han pogut concloure

amb consens els acords presos.
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Tot i així, es valora que les conclusions fináis del taller han estat massa generáis i que per tant,

caldria acotar la informado per tal de poder definir correctament les estratégies d'actuació de

forma concreta.

En el taller han estat convidats a participar tots els actors locáis, membres d'institucions locáis i

d'organitzacions de la societat civil organitzada que teñen presencia al barrí. En quant a la

participació d'aquests col-lectius es valora que tot i no assistir la totalitat d'agents que treballen

al barri, en nombre han estat representatius.

Per altra banda, els i les participaras al taller han pres una actitud de participado activa que ha

permés que la realització del taller i les seves conclusions siguin molt positives.

Tot i així, els i les membres del taller valoren que per a la posterior trabada, caldria fer participar

un nombre mes gran de poblado juvenil i de poblado d'ámbit no associat.

Es conclou el taller amb vistes d'una segona reunió, per tal de realitzar un treball mes en petit

grup amb la finalitat d'establir les estratégies d'actuació.

2.3. Sistematització deis Tallers Lúdics Infantils

2.3.1. Introdúcelo

Els tallers lúdics infantils s'han dut a terme durant els dissabtes 16 de febrer i 9 i 16 de marc de

l'any 2002. A aquesta activitat hi ha participat els infants i joves del Centre d'Esplai La Gresca.

La cloenda de I'activitat s'ha realitzat el dissabte 23 de marc, coincidint amb la festa final de

l'esplai amb una activitat o berta a tota la poblado infantil i juvenil del barrí: el concurs de dibuix

aixf volem el nostre barri.

El que ens ha motivat a realitzar els tallers lúdics ha estat poder determinar d'una forma lúdica,

quina és la seva visió sobre les seves necessitats i problemátiques i quines alternatives

proposen. Per altra banda, els objectius que han guiat la riostra interven ció educativa han estat

que els infants i joves del barri s'interessin en la transformació del seu entorn mes ¡mmediat,

del seu barrí, que prenguin la iniciativa i se sentin protagonistes en accions de deseo berta, de

conservado, reivindicat¡ves i lúdiques i que aprenguin a descobrir els aspectes positius, a

gaudir i estimar el que els envolta: veins, carrer, barrí, ciutat.

Metodológicament, s'han concretat quatre activitats especifiques per a cada grup d'edat de

l'esplai on, cadascuna ha tíngut un producte propi i que finalment, s'han ajuntat per formar el

Llibre Gegant del barrí Pont Vell i Tiana, presentat el dia de la cloenda.
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2.3.2. Desenvolupament de les activitats

A continuació presentem alguns deis resultats de les activitats dutes a terme per a cada grup

d'edat:

Grup de petits

Peí grup de petits de l'esplai es va programar un joc de descoberta per tal d'acostar els infants

a diferents persones que viuen i treballen al barrí tot descobrint el barrí a través deis oficís que

s'hi practiquen.

Els ¡nfants van visitar un taller mecanic, un forn de pa, una perruqueria i un centre veterinari.

Van descobrir que al barrí existeixen aquests i altres oficis, van passejar peí barrí tot coneixent

els seus espai i els accessos ais pares.

Com a producte d'aquesta activitat es presenta un plánol de la descoberta del barrí amb les

fotos i targetes pintades de les eines i ¡nstruments deis oficis que han descoben del barrí.

Grup de mitjans petits

Peí grup de mitjans petits s'ha planificat una activitat de descoberta del barrí, en que han

identificat el indrets que es traben al seu abast. S'ha proposat conéixer alió que és mes bonic,

¡nteressant o significatiu del nostre barrí i, assenyalar alió que no ens agrada tant i qué s'hauría

de fer per viure millor al barrí.

!_'activitat ha tingut com a finalitat descobrir i conéixer el barrí id en tífica nt els indrets que es

troben a l'abast deis nens i nenes i valorar els seus aspectes positius i negatius.

Com a producte s'ha elaborat un conjunt de dibuixos deis espais descoberts que descriuen

gráficament i a partir de les fitxes d'observació, els seus aspectes positius i negatius: alió que

agrada al grup, alió que no agrada i com voldríem que fos. Aquest document s'ha inclós al llibre

gegant del barrí Pont Vell i Tiana.
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Tot seguit reproduím els aspectes positius i negatius extrets a partir deis dibuixos i les fitxes

d'observació:

- QUE AGRADA AL GRUP

Jugarais pares

Passejar peí barri

QUÉ NO AGRADA

Están bruts

No poder caminar
per les voreres.

Haver de ser
acompanyats/des
sempreperadults.

COM VOLDRIEM QUE FOS

Que estiguessin nets i
cuidats

Que les zones per aparcar
els cotxes no fossin les
voreres.

Una zona tranquilla on
poguéssim jugar sense
servigilats/des.

Grup de mitjans grans

Els nois i noies d'aquest grup d'edat utilitzen els espais verds i oberts amb mes independencia i

llibertat d'acció que els infants mes petits. Hem realitzat una activitat que ens ha permés

conéixer a fons els espais del nostre barri i les seves caracterfsttques, identificant-ne les

fortaleses i les amenaces que existeixen.

L'objectiu d'aquesta activitat ha estat identificar on s'ubiquen i quines son les característiques

deis espais oberts del barrí i reconéixer les seves mancances o els seus punts forts.

El producte d'aquesta activitat ha estat la realització d'un mapa identificatiu i el recull fotografíe

de les zones verdes i espais oberts i la realització d'una carta dirigida a les alcaldies deis

municipis de Cerdanyola i Ripollet expressant les conclusions del seu treball.

Tot seguit reprodulm els aspectes positius i negatius extrets a partir del treball de

reconeixement d'aquest grup d'edat:

DIAGNOSTIC DELS ESPAIS VERDS

Existencia de xeringues i condons ais
pares

Manca de seguretat

Manca de neteja

DEMANDES .

Mes seguretat per poder jugar ais pares.

Sistema de neteja efteac.

Acondicionament deis elements de joc
deis pares.
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Grup de Joves

S'ha proposat realitzar un reportatge fotografíe i periodístic del barri que concioguí en la

redacció d'un manifest. Aquest reportatge i manifest, és el que finalitza amb les conclusions del

Ilibre gegant del barrí Pont Vell i Tiana a mes d'haver estat enviat a les diferents revistes locáis i

ais órgans de govern corresponents.

Els objectius plantejats per aquest grup d'edat han estat la reflexió critica sobre el barri i

l'elaboracíó d'un document on quedi escrita la seva reflexió.

Tot seguit reproduTm les conclusions d'aquest procés de reflexió en el quadre següent:

NECESSITATS 1 PROBLEMATIQUES

Eis eixos de comunicado deficients,
sobretot per ais vianants.

L'aspecte general del barrí es caracteritza
per la bruticia i la poca seguretat.

La urbanització massiva del barrí provoca
poca tranquil-litat, manca d'aparcament i
manca de zones verdes.

Manca d'un metge de capea lera al barri.

Escoles i instituís allunyades del centre del
barrí.

Barri fronterer que no "está" a cap deis
pobles veins.

DEMANDES

El soterrament de l'autopísta.

Facüitat d'accés ais municipis veTns.

Mes contenidors d'escombraries.

Aturar la construcció massiva de pisos.

Un sistema de transport públic.

Construcció d'un ambulatori al barrí.

Un lloc on poder-nos reunir els ¡ les joves
del barri.
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El concurs de dibuix: Aixl volem el nostre barrí!

S'ha previst una activitat de diagnóstic sobre les necessitats infantils i juvenils del barrí Pont

Vell i Tiana oberta a tots els infants i joves del barrí. Aquesta s'ha dut a terme dins la

programado de la festa d'an¡versan de l'esplai el día 23 de marc de 2002.

Els objectius que es perseguien amb aquesta activitats ha estat:

- Donar a conéixer el Centre d'Esplai La Gresca a aquells infants i joves que encara no el

coneixien.

- Donar a conéixer el projecte diagnóstic partidpatiu a la població que encara no el coneixia.

- Obrir la festa d'aniversari de l'esplai a la població del barrí, oferint activitats lúdiques per tal

de fer créixer ta participado.

- Recollir informado de la visió deis infants i joves del barri Pont Ve!! i Tiana sobre quin és el

seu projecte de barri, quines son les seves expectatives i necessitats.

El producte d"aquesta activitat han estat els 37 dibuixos deis infants i joves del barrí. Aquests

dibuixos ens donen informado sobre com es veu i com es vol que sigui el nostre barri.

2.3.3. Avaluado deis Tallera Lúdics Infantils

Deis objectius generáis i específics

L'Avaluació Individual deis objectius generáis i específics proposats ha estat de! tot

satisfactoria. Per una banda, L'equip educatiu ha valorat que els nens/es i joves han participat

de les activitats de forma activa i interessada, que han pres iniciativa alhora de dur a terme les

accions de deseo be ría i que han estat reivindicatius en aquells aspectes que els hi han agradat

menys, així com que han valorat positivament aquells que els hi han agradat.

Han entes i s'han sentit protagonistes en la reaützació del Ilibre gegant, presentant-lo ais altres

companys i companyes, explicant-lo i presentant-lo a la població del barrí.

De la delimitado temporal

La temporalització deis TLI es va preveure en quatre dissabtes; on els tres primers es

destinaven a la reaützació propia de les activitats i l'últim, el 23 de marc, es realitzava la

cloenda, aprofitant la Festa d'Aniversari de l'esplai.

S'ha valorat positivament l'ordre temporal, ja que per una banda la realització de les activitats

ha permés treballar els objectius i les fites, aprofundint en els continguts sense que hagi
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esdevingut una activitat massa feixuga o repetitiva, i per altra banda, el fet de concloure

l'activitat fent-la oberta al barrí en general, ha permés que els infants i joves valorín que la tasca

que han realitzat ha estat important, peí fet que la poblado l'hagi valorat com a tal.

La poblado destinatéría

En primer lloc, els infants i joves del Centre d'Esplai La Gresca han participat i s'han implicat en

la realització de les activitats de forma dinámica i activa, aconseguint uns resultats excellents.

El fet d'haver ofert unes orelles que estaven obertes a escoltar tot alió que els infants i joves

volien expressar sobre una situado que els hi és quotidiana i amb la que de vegades no s'hi

senten a gust, ha provocat que s'impliquessin en deixar-ne constancia. També se'ls hi ha

plantejat una activitat nova, en la qual l'objectiu era comú per a tot el centre i en la que han

hagut de treballar conjuntament entre tots ets grups d'edat.

Peí que fa a I1 activitat del Concurs de Dibuix, aquesta era una activitat oberta ais infants i joves

del barrí en general. En total hi varen participar prop de 40 persones, que van continuar

participan! de la resta d'activitats del día.

De la idoneitat del planíejament metodológic

Des de totes les árees de treball, s'ha valorat que el plantejament metodológic ha estat en ce ría t

per cadascun deis grups d'edat. Igualment s'ha valorat positivament el resultat que se n'ha

extret.

El fet d'haver treballat des d'una metodología participativa, ha estat idoni perqué en qualsevol

moment de l'execució de l'activitat preveure si calia replantejar o redefinir com s'havien de

continuar realitzant les activitats. D'aquesta manera, també ens ha permés obten ir una visió

mes encertada de com s'estava esdevenint el procés, ja que oferlem l'espai diarí de reflexió

d'aquest amb els infants i joves.

De la organització del quotidiá

Exceptuant causes externes a la planificado inicial, com va ser el cas de la pluja, l'organització

del quotidiá s'ha reproduít a la práctica del tot satisfactoriament.
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Deis pares i mares i la poblado en general

La poblado del barrí, així com els pares i mares deis i les participants ais TLI (tant des de les

activitats per ais socis/es del centre com les obertes al barrí), han respós favorablement. El

grau de participado ha estat notable en tots els aspectes, en nombre i en activitat.

Idoneltat del plantejament del dispositiu d'avaluació

El plantejament d'avaluació que várem proposar ha facilitat no només la valorado deis

objectius i activitats sino que ens ha permés obten ir informado necessária per al diagnóstic que

estem duent a terme.

Aquesta fase ha estat una de tes que várem elaborar amb mes consciéncia, ja que per la tasca

que estem realitzant era molt necessária, ja que recollia una informado transcendent per al

diagnóstic de les necessitats de la poblado infantil i juvenil del barrí Pont Vell i Tiana.

Del concurs de dibuix

Tot i que la festa d'aniversari del Centre d'Esplai La Gresca ja és una activitat consolidada al

barri, aquest any ha estat la primera vegada que es planifica va una activitat dirigida a la

participació d'infants i joves del barri en general.

La participació a la festa en general no ha estat possible quantificar-la, pero si podem valorar

que durant tot el dia hi va haver públic en totes les activitats.

Peí que fa concretament al concurs de dibuix i a partir del recompte deis dibuixos, la

participació ha estat de 37 infants i joves on cadascú ha pogut interpretar en el full de paper les

seves impressions i demandes peí barri.

2.4. Sistematizado de la Jomada de Reflexió i Treball

2.4.1. Introducció

La Jomada de Reflexió i Treball (JRT) s'ha plantejat com la continuado del Taller Diagnóstic

Participatiu (TDP) realitzat el 18 de maig de 2002 en el marc de l'estudi sobre la població

infantil i juvenil al barri pont Vell i Tiana.

Si bé en el TDP es va treballar fonamentalment entorn la identificado i análisi de les principáis

problemátiques i necessitats de la població infantil i juvenil, aquesta jornada pretén ser un espai

participatiu de reflexió i treball amb l'objectiu de planificar possibles estratégies d'actuació que
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poden ser impulsades peí Centre d1 Espía i La Gresca.

Planificar és projectar escenaris futurs: definir collectivament la situació ideal a la que volem

arribar a través d'una proposta d'actuació, des d'una situació real caracterizada o definida en

forma de caréncies o problemes detectáis, possibles causes i efectes previstos.

En aquest sentit, a partir de les quatre grans problemátiques detectades -poques activitats i

servéis; manca d'espais; manca de participado i desordre urbanistic, i les alternatives de

solució corresponents identificades en el TDP, aquesta jornada s'ha centrat en definir

col-lectiva me nt la situació ideal i les propostes d'actuació.

Finalment, cal considerar que, malgrat en el TDP es van identificar i analitzar un gran ventall de

problemátiques i necessitats del barrí, en aquesta jornada s'ha cregut importa ni delimitar la

reflexió i el debat en l'ámbit específic de la infancia i la joventut, tenint en compte les capacitats

del Centre d'Esplai La Gresca, com a organització que p re ten emprendre algunes de les

iniciatives acordades a la JRT.

Els objectius que s'han seguit a la Jomada de Reflexió i Treball han estat:

- Definir i consensuar la situació ideal d'infants i joves al barrí Pont Vell i Tiana.

- Aportar propostes d'actuació que pugui executar el Centre d'Esplai La Gresca per tal

d'assolir la situació ideal.

S'ha utilitzat una metodología similar al TDP, basada en la participado i la generado de

coneixement col-lectiu a través de la presentado deis continguts específics a tractar. S'ha

treballat principalment en plenari per la propia iniciativa deis i les participants.

En el taller han estat convidats a participar tots aquells actors locáis, membres d'institucions

locáis i d'organitzacions de la societat civil organitzada que teñen presencia at barrí;

principalment els i les que ja varen assistir al TDP, així com poblado juvenil no assocíada. Hi

ha participat un total de 18 persones en representado de les següents associacions i entitats:

Biblioteca de Ripollet, AAW Can Tiana-Pont Vell, Festes de la Tardor, Diables de Ripollet,

Valles Net, AAW Quatre Cantons, C.O.P. i Centre d'Esplai La Gresca.
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L'ordre que ha seguit la jornada s'ha establert en les següents etapes:

PARTÍ

ETAPA I Presentado de la Jomada de Reflexió i Treball

ETAPA II Devolució del Taller Diagnóstic Participatiu

ETAPA III Devolució de les entrevistes

ETAPA IV Presentado d'altres experiéncies d'intervenció en la infancia i la joventut

ETAPA V Propostes d'acció

ETAPA VI Estratégies d'actuació

ETAPA Vil Avaluado del taller

2.4.2. Desenvolupament de la Jomada de Reflexió i Treball

ETAPA i: PRESENTACIÓ DE LA JORNADA DE REFLEXIÓ I TREBALL

En aquesta primera etapa es presenta la jornada dins el marc de l'estudi Diagnóstic Participatiu

que está duent a terme el Centre d'Esplai La Gresca. S'explica quina será l'estructura que

seguirá i els objectius que es plantegen assolir amb la jornada.

En segon lloc, es determinen en plenari les expectatives que els i les participants teñen amb

respecte de la jornada. Aquest quadre d 'expectatives res pon a la pregunta: per qué hem

assistit a la jornada?

- Aconseguir alguna cosa positiva

- Aconseguir una proposta clara

- Un espai amb un dinamitzador cultural

- Prioritzar la feina feta en ei TDP a partir del que ja es va consensuar

- Extrapolar el que surtí de la Jornada a la resta del barri

ETAPA II: DEVOLUCIÓ DEL TALLER DIAGNÓSTIC PARTICIPATIU

La primera part de la Jornada de Reflexió i Treball s'ha centrat en retornar les conclusions

extretes en el TDP, donar informado i conclusions complementáries de les altres fases de

l'estudi per tal que, a partir d'aquesta visió global, existissin els instruments necessaris per tai

de poder planificar les propostes i estratégies d'actuació.
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En un primer moment es llegeixen aqüestes conclusions i, per consens unánime es verifiquen.

En un segon moment, es presenten les conclusions extretes de les diferents entrevistes

realitzades a agents socials i institucions del barrí que també han estat verificades.

Finalment, es presenta informació sobre organitzacions i centres d'intervenció en la infancia i la

joventut; exposant diferents models i projectes.

A partir d'aquesta informació es crea un debat en el que es comenca a donar prioritat a certes

formes d'actuació.

ETAPA V: PROPOSTES DACCIÓ

A partir de les problemátiques i necessitats detectades en l'análisi de la situació real que es va

dur a terme al TDP, es recullen aquelles que afecten mes directament a la poblado infantil i

juvenil i, on l'esplai La Gresca hi pot actuar de forma activa.

Les problemátiques que es varen treballar varen ser: Poques activitats i servéis, manca de

participado i manca d'espais. Es varen treballar a partir de la població infantil i juvenil,

separadament.

Tot i que es varen concretar les alternatives de solució, no es va establir l'anunciat que definiría

la situació ideal a la que es desitja arribar en base a un anunciat i es va decidir que aquesta

definido es realitzaria amb posterioritat per l'equip d'investigació, que es basará amb les

alternatives consensuades a la jornada.
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t - ' PROBLEMÁTICA: POQUES ACTIVITATS 1 SERVÉIS

ALTERNATIVES
INFANTS

Omplir de contingut el temps lliure amb mes

activitats pels infants.

Dinamització del Pare Massot.

Dinamització d'espectacles i esports.

Descentral i tzar les activitats i servéis que

ja es duen a terme.

Informar-nos sobre el que ja s'está

realitzant.

SITUACIÓ IDEAL:

Que existeixin activitats i servéis

compíementaris ais queja s'ofereixen dins de

l'ámbit de l'educació formal reglada.

JOVES

Creació d'espais de trobada.

Provocar l'organització deis i les joves.

Espais per grups de música.

Espais d'intemet.

- Alternatives a l'oci consumistes.

Espais oberts i autogestionats.

Facilitar alternatives.

SITUACIÓ IDEAL:

Un espai de trobada autogestionat pels propis

joves obert a formado, oci i dinámiques de

participado no consumistes.

. PROBLEMÁTICA: MANCA DE PARTICIPACIÓ

ALTERNATIVES
INFANTS

Comunicado entre els caps d'escala.

Implicar a entitats, instituís, servéis

públics,... agents que treballem dins el

mateix ámbit.

Anar a buscar a la gent ais Ibes on se'ls

pot trobar.

SITUACIÓ IDEAL:

Que les entitats, institucions i servéis públics

participin d'un objectiu comú.

JOVES

Autogestió, foment de l'associacionisme

juvenil.

Crear un punt d'informació per joves.

Crear un sistema efectiu informatiu.

Teñir propis mitjans de comunicado

SITUACIÓ IDEAL:

Existencia d'un associacionisme juvenil.
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ALTERNATIVES
INFANTS

Rehabilitar la Creu Roja i Can Comas per

tal que tinguessin un ús adequat.

Espais amb pati.

SITUACIÓ IDEAL:

Creu Roja i Can Comes, adaptats per fer-los

servir com espais públics adequats a les

necessitats deis infants.

JOVES

Espai amb planta baixa i zona a Taire

II i u re.

Espai per fer-hi concerts de música.

Donar-li un ús diferent a l'escola taller.

SITUACIÓ IDEAL:

Espai diferenciat adequat a les necessitats

especifiques deis joves.

ETAPA VI: ESTRATÉGIES D'ACTUACIÓ

Davant la definició deis pnmers

Administrado Pública

•-1 , (Ajuntaments)

Entregar un projecte i

demanar-ne la lectura i

debat.

Debat públic en pie

municipal.

Demanar la

descentralizado de

servéis i portar activitats al

barri.

Reivindicar un espai

común ¡tari

(intergeneracional).

passos a fer de cara:
1 Teixit Associatiu __••'

t K

Unificar. Recolzament.

Buscar complicitat.

Establir coordinació entre

les entitats que siguí mes

o menys permanent.

- Editar un butlletí

tnformatiu.

Infants i joves
T

[

Consulta a joves a través

deis centres educatius,

des de l'esplat, biblioteca i

escola d'adults.

Editar un butlletí.

Crear un espai per a

infants (usuarís) i per a

joves (gestors).

Revaloritzar el valor

educatiu de l'esptai.

Projecció, publicitat. Sortir

a les publicacions de

l'Ajuntament.
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ETAPA Vil: AVALUACIÓ DEL TALLER

Ets objectius de la Jornada de Reflexió i Treball han estat definir i consensuar la situació ideal

d'infants i joves al barrí Pont Vell i Tiana aportant propostes d'actuació que puguin ser

executades peí Centre d'Esplai La Gresca per tal d'assolir la situació ideal.

Es valora pero, la dificultat de treball en aquesta jornada. Aixl com en el Taller de Diagnóstic

Participatiu, l'objectiu principal era la detecció de problemátiques i necessitats, durant la

jornada ha estat l'establiment de propostes d'actuació.

Per una banda, els integrants del grup, tot i conéixer la situació real del barri i ser membres de

la seva xarxa associativa, no tenien un coneixement a prior! deis elements necessaris per

establir estratégies d'intervenció en materia d'infáncia i joventut. Tot i que es planifica va una

etapa informativa on es feia émfasi en diferents experiéncies d'intervenció en la infancia i la

joventut, el fet que no hi hagués un gran nombre de participants del col-lectiu jove, no ha

afavorít que s1 arribes a un consens fácil en quan les accions que es podrien dur a terme.

Per altra banda, el fet que hi hagués participants a la Jornada que no havien participat del

Taller de Diagnóstic Participatiu ha provocat salts enrera i no ha afavorít un desenvolupament

ágil de la tro bada.

En quant a la participado, no hi ha hagut un increment en nombre de participants, tot i que si

ha existit en el nombre d'entitats participants. S'ha utilitzat una metodología similar al Taller de

Diagnóstic Participatiu, basada en la participado, el treball grupal i la generado de coneixement

col-lectiu i, el fet que els i les participants a la Jornada participessin activament de la reflexió i el

treball grupal ha afavorít que es concretessin les propostes i les accions futures que des del

Centre d'Esplai La Gresca es poden dur a terme com les que es poden propulsar des de la

xarxa associativa del barri en general, assolint dones, els objectius plantejats.

Es conclou la jornada amb vistes de retornar la informado consensuada.

3. Sistematització de la Fase III: Recerca i coneixement de recursos

Com hem vist en l'apartat anterior, aquesta fase es perseguía un doble objectiu. Per una

banda, consistía en adquirir í aprofundir en el coneixement de tot un seguit de recursos

(materials, financers, téeníes, humans, de suport, assessorament, acompanyament...) que La

Gresca pot accedir, tant peí que fa a l'administració pública com altres organitzadons i

¡nstitucíons privades. Per altra banda, es pretenia generar, incrementar i mantenir relacions tant

amb l'administració pública - i especialment la local, com amb altres organitzacions i ¡nstitucions

per donar a conéixer l'entitat i el projecte i donar a conéixer el barrí, les seves necessitats i

problemátiques com la seva xarxa associativa i el moviment de veíns, infants i joves.
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Aquesta recerca s'ha dirigit, peí que fa a l'ad ministrado pública, a diferents regidories i are es de

l'Ajuntament de Cerdanyola del Valles i l'Ajuntament de Ripollet, la Mancomunitat Cerdanyola-

Ripollet-Montcada, el Consell Comarcal del Valles Occidental, diversos departament i

conselleríes de la Generalitat de Catalunya i diferents projectes del Fons Social Europeu. Peí

que fa a altres institucions i organitzacions la recerca s'ha dirigit a la Fundado Catalana de

I'Espía i, el Centre d'Estudis de l'Esplai, Suport Associatiu, la Federado Catalana de l'Esplai, el

Moviment d'Esplai del Valles, l'Aula d'Esplai del Valles, la Fundado Jaume Bofill i diverses

fundacions d'entitats bancáries.

El resultat d'aquesta fase ha estat també múltiple. Per una banda s'ha elaborat una base de

dades, fácilment consultable, amb un seguit d'informació d'interés peí barri, l'entitat i el projecte.

En aquesta base de dades es recullen tant el ventall d'instáncies on La Gresca es pot dirigir per

a la sol-licitud d'ajudes, com altra tipus d'informació que pot ser de gran utilitat en la realització

de les actuacions que es derívin del diagnóstic. Aquesta informado va des del recull de

poli tiques d'infáncia i joventut de diverses administracions publiques, programacions

d'activitats, recull d'equipaments i servéis d'informació, assessorament i suport, etc.

Per l'elaboració d'aquesta base de dades s'han utilitzat diversos instruments. El principal ha

estat la realització d'entrevistes, sobretot peí que fa a l'administració pública local i les

organitzacions mes properes al barrí i a l'entitat. En altres casos s'han fet visites, cerques per

internet, lectures i classificació de documentado varia (programacions, projectes, memóries,

trlptics, bases, revistes, guies, agendes, publicacions...).

Un altre resultat d'aquest fase, mes complicat de sistematizar ha estat, per una banda, la

generado de relacions i vineles amb ¡'administrado pública i altres organitzacions i institucions

i, per l'altra, la difusió de l'entitat, el projecte i el barri. Aquesta recerca ha afavorit l'enfortiment

institucional de l'entitat en la mesura que s'ha avancat en l'establiment d'espais i mecanismes

d'articulació, relacions interinstitucionals i xarxes socials i organitzatives. De la mateixa manera,

s'ha realitzat alguns passos en la generado de processos d'interlocució i d'incidéncia amb

l'administració pública local i de diáleg i concertado sócioguvernamental.

4. Sistematització de la Fase IV: Recerca i coneixement d'altres experíéncies

L'objectiu d'aquesta fase consistía en aprofundir el coneixement d'altres experiéncies i

projectes dirigits a infants i joves, en els camps de l'educació en el lleure, de la formació i

inserció laboral i de l'esport i la salut. S'ha volgut posar émfasi especialment en aquelles

experiéncies que es duen a terme en l'ambit de l'exclusió social, i que actúen en contextos i

poblacions que comparteixen algunes característiques amb el barrí Pont Velí-Tiana. D'aquest
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manera es pretenia conéixer i valorar experiéncies reeixides que poguessin servir d'orientació i

referent peí pía d'actuació de La Gresca.

Per la realització d'aquesta fase, s'ha desenvolupat dues vies d'aproximació a les experiéncies.

Una a través de visites i entrevistes a diferents activitats, projectes i entitats, i l'altra mitjancant

la lectura de publicacions, projectes, memo ríes, program ación s, agendes, revistes, tríptics i

sistematitzacions d'experiéncies.

De les experiéncies i projectes que s'han analitzat en aquesta fase, en l'ámbit de l'educació en

el lleure, es destaquen: el Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet de L'Hospitalet, el Club

d'Esplai el Tricicle de Sant Joan Despí, el Centre d'Esplai La Fábrica de Can Tusell de

Terrassa, el Centre d'Esplai Mowgli de Cornelia, el Casal Infantil Marianao de Sant Boi de

Llobregat, el Club Infantil i Juvenil Bellvitge de L'Hospitalet ¡ el Centre Esclat Bellvitge de

L'Hospitalet

Peí que fa a l'ámbit de la formado i inserció laboral destaquem, a part de determinades árees

d'actuació de les entitats abans esmentades, el Fustall de Badalona, l'Aula Taller Cruílla de

Ciutat Meridiana, l'Ateneu Popular de Sant Roe i el Kasal de Joves Roquetes de Barcelona.

Per aitra banda, també s'ha dut a terme una recerca d'experiéncies de processos de diagnóstic

i planificado local participatius en l'ámbit de la infancia i la joventut. D'aquesta recerca destaca

els següents estudis: Els joves de Roquetes, una experiencia participativa, Estudi Sant Feliu

del Llobregat, Estudi Participatiu de Sant Quirze i Plan Comunitario de la Trinitat Nova: una

experiencia de participación ciutadana.

De la lectura i análisi d'aquests processos participatius s'ha generat un coneixement que ha

retroalimentat l'equip d'investigació a portan t noves metodologies, instruments i técniques que

s'han anat incorporan! al propi procés d'investigació.

A continuado es presenta, en primer lloc, la sistematizado de forma sintética de les

experiéncies d'intervenció en l'ámbit de la infancia i la joventut analitzades. A partir d'aquesta

sistematització s'elabora en termes generáis les bases per establir els models que predominen

en l'acció socio-educativa dirigida a la poblado infantil i juvenil.

En segon lloc, es presenta la sistematització de les experiéncies de processos participatius de

diagnóstic i planificado, que han servit per orientar metodológicament l'estudi que ens ocupa.
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4.1. Experiéncies d'intervenció en l'ámbit de la infancia i la joventut

Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Dades entitat

Nom: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Finalitat / demanda

L'educació en el temps Iliure deis nens i joves a partir deis valors de la identitat, la solidaritat, valors

ecológics, de la participado i la felicitat.

Naixement motivat per un grup de veíns preocupáis per la situado de! barri.

A qui s'adreca

Prioritáriament ais 10.435 nens i joves menors de 18 anys de Pubilla Cases i Can Vidalet.

Grup de discapacitats psíquics.

Activitats / projectes

Tallers i activitats diáries, Grups de dissabte, Excursions, Colónies i activitats de vacan ees, Festes

al barrí, Activitats amb les escoles

Estructura organizativa i recursos humans

40 monitors/es: neteja, material, administració, monitors/es, voluntaris (10%).

Recursos económics

Recursos propis: 20%

Famílies: 30%

Administracions: 50%

Infrastructura

Edifici de nova construcció.

Experiéncies projectes concrets

Nom: ACTIVITATS DE DIARI O TALLERS

Objectius / finalitats

Voluntat d'educació integral, de forma que es garanteixi una educado deis nens i joves que tracti
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globalment les seves necessitats educatives com a persones: els aspectes psicomotrius, els

intellectuals i els afectius.

Línies d'actuació

Son activitats diáríes en les que es relacionen técniques diverses.

Amb els petits son d'un caire mes global i de durada mes curta.

Amb mitjans i joves son mes especiaützades, amb una temática mes definida en funció deis seus

propis interessos i duren mes en temps.

Tallers: Ludoteca i tallers. Música, Natura, Cuina, Esport, Natació, Guitarra, Arts i Oficis, Taller de

Circ, Informática.

Témpora I itat.

Petits: De dilluns a divendres de 16.30 a 19.00h.

Mitjans: de dilluns a divendres de 16.30 a 19.00h.

Casal de Joves: 17.30 a 20.00h.

Gruplndi: 17.30 a 19.00h

Dissabtes: de 16.00h a 19.30h

Grup Indi: de 10-13.30 i de 17.00-20.00h.

Nom: CASAL DE JOVES

Objectius / finalitats

Espai de trabada per a joves nascuts del 1988 al 1983

Línies d'actuació

Tallers de: Guitarra, Companyia de Teatre Jove, Cd-teca, excursionisme i natura, Vinagreta.

Tallers trimestrals: Malabars, Fusteria, Natura.

Jocs: de rol, de taula, estrategia, música i animado, cinema i fotografía, cuina, esport.

Aula d'Estudi
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Nom: INDI

Objectius / fínalitats

Programa d'atenció en el lleure per a discapacitats pslquics, lleugers o moderats, majors de 18

anys.

Linies d'actuació

Tallers i esplai de dissabtes.

Nom: FAMÍLIES

Objectius / finalitats

Apropar les famílies a l'esplai

Recursos

Comissió de pares i mares

Lfnies d'actuació

Servéis a les famílies: celebracions de festes d'aniversari, serve i de recollida a les escoles, escola

de pares i mares, excursions, festes de l'esplai i cursos d'informática.

Nom: AULA OMNIA

Objectius / finalitats

Apropar les noves tecnologies ais collectius que teñen difícil accés.

Necessitats a cobrir. Demandes

El difícil accés a les noves tecnologies per a determináis collectius; tant infants, joves com adults.

Recursos

Aula equipada amb 10 equips informátics amb connexió a internet.

Linies d'actuació

Cursos d'informática per adults, cursos d1 internet, aula oberta totes les tardes, tallers d'informática

per a infants i joves.

Temporal itat

Tardes de dilluns a divendres.
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Nom: ACTIVITATS AMB LES ESCOLES

Objectius / finalitats

Esdevenir punt de referencia al barrí.

Necessitats a cobrir. Demandes

Demanda de Pescóla.

Lfnies d'actuació.

A través de Servei d'Esplai
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Club d'Esplai el Tricicle de Sant Joan DespI

Dades entitat

Nom: Club d'Esplai el Tricicle

Finalitat / demanda

Té com a finalitat l'educació deis infants i joves de Sant Joan Despí en el temps lliure, alhora que

duu a terme una tasca preventiva amb infants i joves en situado de risc dins el marc de valors

definits en el projecte educatiu del Club.

A qui s'adreca

Infants i joves de 3 a 18 anys.

Activitats / projectes

Tallers diaris (secció petits, mitjans i joves, barrí de TV3), bebeteca, Esplai de dissabtes, cangur al

matí, recollida a les escoles, festes d'aniversari, Casal d'Estiu, Serve i de llar d'infants (aules

municipals), Menjador escolar.

Estructura organitzativa i recursos humans

32 monitors/es: 50% voluntariat, 50% remunera!

Recursos económics

40%: recursos propis: quotes i activitats

55%: Administrado: Ajuntament, Generalitat i MTAS

5%: Servéis externs: llar d'infants (Gegant del pi), bebeteca, festes d'aniversari, recollida, tallers.

Pressupost aprox: 50 milions.

Quotes mensuals

Infrastructura

Centre Clvic del barri de les Planes.

Centre Cívic barri residencial Sant Joan (TV3).

Experíéncies oroiectes concrets

Nom: TALLERS SECCIÓ PETITS (3-7 anys)

Objectius / finalitats

El plantejament en quant ais tallers diaris, és el de donar-los una qualítat important i de dotar-los
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deis professionals quatificats per a dur a terme els tallers mes específics.

Adaptar les activitats a la tipología de cada barrí on es treballa, tenint en compte les necessitats i

demandes.

Línies d'actuació

Ludoteca, música, anglés, plástica, contes, natura, cuina, manualitats.

Témpora I itat

De dilluns a divendres de 17.00 a 19.00h, dissabtes de 16.00 a 19.00h.

Nom: TALLERS SECCIÓ MITJANS

Objectius / finalitats

El plantejament en quant ais tallers diaris, és el de donar-los una qualitat ¡mportant i de dotar-los

deis professionals qualificats per a dur a terme els tallers mes específics.

Adaptar les activitats a la tipología de cada barrí on es treballa, tenint en compte les necessitats i

demandes.

Linies d'actuació

Tallers de teatre, cuina, jocs, anglés, cerámica, informática.

Témpora I itat

De dilluns a divendres de 17.00 a 19.00h, dissabtes de 16.00 a 19.00h.

Nom: TALLERS SECCIÓ JOVES

Objectius / finalitats

Aconseguir un clima de convivencia caracteritzat peí bon ambient i amistat. Presa de decisions a

mans deis mateixos joves.

Línies d'actuació

Tallers de fútbol sala, imatge i so, teatre, capo eirá, espai de trobada.

Temporalitat

De dilluns a divendres de 17.30 a 19.30h, dissabtes de 16.00 a 19.00h.
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Nom:CANGURALMATl

Objectius / finalítats

Acotlida deis nens i nenes peí mati, esmorzar i acompanyament a l'escola.

Necessitats a cobrir. Demandes

Cobreix l'espai de temps entre el comencament de l'horari laboral de les families i l'horari escolar

deis nens/es.

Témpora I itat

De dilluns a divendres de 7.30 a 9.00h.

Nom: RECOLLIDA A LES ESCOLES PER LA TARDA

Objectius / finalitats

Els monitors i monitores van a buscar ais nens i nenes a les escoles i els acompanyen fins a

l'esplai on els infants s'incorporen a les activitats de tallers.

Necessitats a cobrir. Demandes

Cobreix l'espai de temps entre la fi de l'horari escolar deis nens/es i el comencament deis tatlers a

l'entitat.

Línies d'actuacló

S'ofereix aquest recurs a les families i a les escoles.

Nom: FESTES D'ANIVERSARI

Objectius / finalitats

Organització i dinamització de les festes d'aniversari per tal de crear una festa agradable i

aconseguir un ambient especial i inoblidable.

Nom: AULES DE 2 ANYS EL GEGANT DEL PI

Objectius / finalitats

Gestió del personal docent de les Aules Municipals d'Educació Infantil El Gegant del Pi.
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Nom: MENJADOR ESCOLAR A L'ESCOLA PASCUAL CAÑIS

Objectius / finalitats

Valorar l'oportunitat educativa que ofereix l'espai de menjador.

Llnies d'actuació

Considerar que diñar a l'escola va mes enllá de satisfer unes necessitats. És un temps marcat per

la necessária relació amb els altres companys/es.

Nom: BEBETECA(0-3anys)

Objectius / finalitats

Espai relacional on intervé nen/a, monitor/a, pare/mare per tal de crear un ambient de joc i gaudi.

Temporalitat

De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00h.
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Centre d'Esplai Mowgli de Cornelia

Dades entitat

Nom: Centre d'Esplai Mowgli. Cornelia

Finalítat/demanda

Neix a partir de la demanda social; de pares i de la gent del barri l'any 1971.

L'objectiu principal és oferir un marc educatiu en el temps lliure per a infants i joves de Cornelia.

Responen a quatre valors fonamentals que comparteixen amb el Movibaix i la Federado Catalana

de l'Esplai: solidaritat, iniciativa, utopia i felicitat.

Mes enllá de tes activitats volen crear un marc de valors per tal de crear ciutadans participatius.

A qui s'adreca

Infants i joves des deis 3 fins ais 18 anys. Fins que la gent té ganes de tirar projectes endavant.

Activitats / projectes

Tallers, Servei d'acollida, Grup de Dissabtes, Punt Omnia

Servéis: Servei de cangur, Servei de recollida a les escoles, Festes d'aniversari.

Estructura organizativa i recursos humans

L'equip huma en les activitats diáries és de 30 persones.

Recursos económics

40% Administrado Pública (Ajuntament, Generalitat i MTAS via FCE)

60% quotes i servéis.

Infrastructura

Ediflci cessió municipal a 50 anys.

Lloguer de magatzem.

Experiéncies proiectes concrets

Nom: TALLERS

Objectius / finalitats

PETITS(3-8 anys): poti-poti, psicomotricitat, ludoteca, tastaolletes, piscina, informática, taller de

natura, taller d'expressió.

Lfnies d'actuació
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En funció d'un centre d'interés.

Les activitats canvien constantment. Activitats obertes.

Témpora I ¡tat

De dilluns a divendres de 16.45 a 18.00h.

Nom: ACTIVITATS DIÁRIES

Objectius / finalitats

MITJANS (9-12 anys): Espai de deures i jocs, teatre, guitarra, informática, taller de natura, piscina,

taller de circ.

Línies d'actuació

Activitats mes especifiques pero també obertes.

Es pren el joc com a eina important

Témpora I i tat

90-93: de dilluns a divendres de 16.45 a 19.30h.

Nom: JOVES

Objectius / finalitats

Oferir un espai obert, de trobada.

Línies d'actuació

Espais oberts i tallers concrets

Nom: SERVEI D'ACOLLIDA

Objectius / finalitats

Servei d'acollida amb racons, ludo teca i altres activitats.

Necessitats a cobrir. Demandes

Cobhr l'horari lliure després de l'escolar fins Chora que els pares i mares poden recollir els seus

fills/es.

Témpora I itat
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De dilluns a divendres de 18.00 a 19.30h. per al grup de petíts de l'entitat.

Nom: GRUPS DE DISSABTES

Objectius / finalitats

Oferir un marc educatiu en el temps lliure per a infants i joves de Cornelia seguint el Centre

d'lnteres proposat des de la Federado Catalana de l'Esplai.

Lfnies d'actuació

En funció d'un centre d'interés.

Activitats de descoberta del barrí i la natura. Mes centrades a Taire lliure.

Temporal itat

De dilluns a divendres de 16.45 a 18.00h.

Nom; PROJECTE OMNIA

Objectius / finalitats

Projecte de la Generalitat que pretén que la informática no sigui motiu d'exclusió social.

Necessitats a cobrir. Demandes

Ha permés arribar a un púbtic que no s'hi arribava. També ha significat aparició de conflictes.

Col-lectius: dones, aturats i joves famb l'aula o berta a internet).

Recursos

10 equips informátics amb connexió a internet.

Témpora I itat

Sense horari. Matins i tardes.

Nom: SERVEI DE CANGUR DE 7.30 A 9.00h

Objectius / finalitats

Servei de cangur per a les famílies que poden deixar els seus fills/es a l'esplai abans d'entrar a

l'escola.

Necessitats a cobrir. Demandes
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Cobreix l'espai de temps entre el comencament de l'horari laboral de les famílies i l'horari escolar

deis nens/es.

Línies d'actuació

Acollida, esmorzar i acompanyament a dues escoles del barrí.

Témpora I itat

De dilluns a dívendres de 7.30 a 9.00h.

Nom: SERVEI DE RECOLLIDA A LES ESCOLES

Objectius / finalitats

Ets monitors/es van a buscar ais nens i nenes que están escolaritzats al barrí i es acompanyen fins

ais locáis de l'esplai on els infants s'incorporen a les actívitats de taller.

Necessitats a cobrir. Demandes

Cobreix l'espai de temps entre la fí de l'horari escolar deis nens/es i el comencament deis tallers a

l'entitat.

Témpora I itat

Setembre- Juny

Nom: FESTES D'ANIVERSARI

Objectius / finalitats

Alternativa ais centres propis que realitzen aqüestes activitats. Donar a les festes d'aniversari una

vessant pedagógica i educativa.

Necessitats a cobrir. Demandes

Es una entrada de recursos económics importants per a l'entitat.

Línies d'actuació

Dinamització de la festa d'aniversari.

Nom: MENJADORS

Objectius / finalitats
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Gestió del servei de menjadors a dues escoles del barrí. Oferir la gestió pedagógica al servei.

Permet allargar la vida deis i les monitores a l'entitat.

Recursos

És una entrada important de recursos económics per a l'entitat. Permet la contractació de monitors

i monitores ampliant l'horari laboral d'aquests a l'entitat.

Línies d'actuació

Ofereixen la vessant educativa i pedagógica al servei.
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Club Infantil - Juvenil Bellvitge

Dades de l'entitat

Nom: Club Infantil - Juvenil Bellvitge

Finalitat / demanda

El barrí és un barrí mancat de servéis, origen especulatiu , població migrant, degradado

urbanística. Aquesta manca d'interés municipal va fer néixer al Club al 1969, emparat en la

parroquia de la Mare de Deu de Bellvitge.

A qui s'adrega

Es treballa básicament amb les joves i infants associats.

Es treballa amb 5 grups: 1) de 3 a 8 anys, 2) de 9 a 12 anys, 3) de 13 a 18 anys, 4) Secció sénior i

5) Grup GEPIS (adults amb disminució psíquica).

També hi ha activitats per ais no socis.

1. Árees: Ludoteca, Esports, Música, Ciéncies, Plástica

2. Servéis Educatius: Menjadors Escolars, Taller del Llobregat, Ludoteca per a escoles.

Activitats / projectes

Per ais socis:

- Entre setmana: tallers esportius, cientffics, artístics, plástics, d'expressió.

- Caps de setmana: activitats culturáis, competicions esportives, ludoteca, grups de relació.

- Vacances i clubs d'estiu: colónies i campaments d'hivern, estiu i primavera.

Per tot el barri:

- Entre setmana: Biblioteca.

- Caps de Setmana: Cinema infantil.

- Vacances: Activitats per a joves, Activitats esportives, Activitats lúdiques.

Generáis:

- Activitats que interrelacionen el club i els seus socis amb el barri: Jocs floráis, Festes populare,
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festes del Club , Carnaval, Festa Major.

Servéis Educatius:

- Activitats i assessorament a altres collectius.

- Taller del Llobregat.

- Matl de joc (ludoteca).

- Taller de plástica.

- Performance d'expressió.

Estructura organizativa i recursos humans

La di rece ¡ó compte amb dos equips : Consell Directiu i Secretaria de Direcció.

EQUÍP infrastructural: s'ocupen de l'administració, la secretaria i el control i subministrament de

material i neteja del centre. Está coordinat per l'administrador.

EQUÍDS de secció: Plantegen els objectius i projectes educatius per secció, organitzen activitats i

fan el seguiment deis nens. També mantenen relacions amb les famflies.

Equips d'área: Monitors especialistes en una determinada activitat (música, esports, ciéncies,

ludoteca i plástica).

Serve i Educatiu: Coordinen les activitats i servéis com el Menjador Escolar, Taller del Llobregat,

Ludoteca

Infrastructura

Fins l'any 1981 tenien uns locáis de 600 m2, a partir d'aquell any 1 soterrani, una planta baixa i tres

plantes mes i una terrassa accessible com a pati de jocs.

L'edifici es va dissenyar entre monitors i arquitectes. Va ser financat per l'entitat amb ajudes de

l'administració.
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Casal Infantil i Juvenil de Maríanao

Dades de l'entitat

Nom: Casal Infantil i Juvenil de Maríanao

Finalitat / demanda

Barrí que pateix mancances estructuráis greus, amb baixa renda percápita, bosses de pobresa i

marginado.

Decideixen fer el Casal quan veuen que al barrí no hi ha cinema, biblioteca, escola d'adults,

polisportiu, ludoteca, piscina.... Es vol un projecte arrelat al barrí, on joves, monitors i treballadors hi

siguin integrants i partidpants ptens.

Activitats/projectes

Infancia

a) Esplai I'Esquitx, és un centre obert adrecat a nens amb problemática socio - familiar.

Horari: dissabtes tarda.

Fan: activitats d'esplai

Treballen; voluntaris

Participen 100 nens/es.

A l'estiu gestiona el Casal d'estiu en conveni amb l'Ajuntament.

b) Centre Obert:

Adrecat a joves de 5 a 16 anys..

Funciona de 5 a 8 de la tarda.

Fan: reforg escolar, sortides, colónies, berenar, esport.

Es real i tz a un seguiment de cada noi amb els Servéis Socials

Treballen : 4 educadora, 5 talleristes i 20 voluntaris i estudiants en practiques

Joventut

a) Secció juvenil:

Horari: de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda.

Es fan tot tipus d'activitats; ludoteca per a joves, guitarra, radio, fotografía, cómic,
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graffitti, video, esports...

Es pretén que els joves incideixin en el seu propi temps d'esbarjo.

Es planteja davant la manca de servéis per aquesta tipología de gent.

b) Moguda associativa.

Adrecat a joves de mes de 18 anys.

Fan activitats diverses com cómic , radio, escalada, animació cultural...

c) Servei d'informació juvenil l'Enllac:

Horari; totes les tardes de 5 a 8

Biblioteca especializada per a monitors i animadors culturáis.

Edita la revista Escletxa.

d) Aula Taller:

Adrecat a joves de 13 a 16 anys.

Joves amb problemática familiar.

S'orienta a l'inserció laboral del joves.

Horari: de 9 a 13 h., a la tarda teñen l'opció d'obtenir el Graduat escolar a l'Aula de

cultura.

Está vinculat amb els Servéis Socials Municipals i la DGAC i en conveni amb la

Direcció Gral. d'ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

e) Cursos ocupacionals:

Adrecats a joves de 16 a 25 anys en situació d'atur.

S'ofereixen cursos de recepcionista, telefonista, muntador, instal-lador eléctric.

Horari: cada dia de 9 a 13 h.

Hi ha altres cursos a la tarda: muntador, instal-lador i perruqueria.

Ambit de dinamització sóciocultural

Organitza: espectacles infantils, setmanes culturáis, festes populars, estudis, jornades,

xerrades, exposicions, campanyes solidáries.

El casal també te una Comissió de pares, que col-labora amb el casal i les activitats

que organitza.
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Gestiona la biblioteca del barrí.

Ambit de Servéis

Gestionen, en acord amb AMPAS i escoles: menjador, guarderia, tallers educatius a

instituís, activitats extraescolars, servéis d'animació infantil.

Servei de reforg escolar.

Servei de vídeo educatiu.

Estructura organizativa i recursos humans

- Assemblea General: S'encarrega d'aconseguir financament, tria la Junta directiva i aprova els

pressupostos. Es reuneix 2 cops l'any.

- Junta Directiva: Está formada peí president, vice-president, tresorer, secretan i 2 vocals, (ámbit

infantil i juvenil). Es reuneix cada 15 dies.

- EQUÍP de Gestió: integrada peí president, secretan, director gerent i director pedagógic: és l'órgan

executiu deis acords de la Junta.

- EQUÍP de Gestió ampliat: Igual que l'anterior pero amb els coordinadora de cada projecte.

- Socis i collaboradors: socis, educadora i monitors.

Recursos económics

Rep recursos de l'administració pública:

Ajuntament de Sant Boi.

General i tat de Catalunya

Ministen de Justicia.

Consorci de la Normalització lingüística.

Ministerio de Asuntos Sociales.

De fundacions i organitzacions: Acció Solidaria Contra l'Atur, Servéis de Cultura Popular, ESICO,

Roviralta, Tomás Canet, Obra Social de la Caixa de Barcelona, MOVIBAIX, La Roda d'Espectacles,

Club Unesco Catalunya, Federado Catalana del Voluntariat, Caritas, Servéis de Salut Mental de

San Joan de Déu, i molts veíns del barri.

Infrastructura

Disposa d'un edifici propi, que va ocupar al 1988 i que s'ha anat transformaré al llarg del temps per

cobrir les necessitats existents. L'edifici consta de cinc plantes, soterrani, párking i terrat, en un

total de 1.300 m2
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Centre Esclat Bellvitge

Dades de l'entitat

Nom: Centre Esclat Bellvitge

Activitats / projectes

1. Esplai

2. Aula Taller

3. Formació ocupacional

Recursos económics

Reben ajuts i subvencions de radministració pública i altres institucions i fundacions com:

l'Ajuntament, la Generalitat o la Fundació Ma Francesca Roviralta.

Expehéncies proiectes concrets

Nom: Esplai

Objectius / finalitats

Generáis

1. Désenvolupament i creixement personal

2. Sociabilitat; potenciar la vida en grup

3. Relació amb el medi

Especlfics

1. Potenciar el creixement de les relacions humanes.

2. Intervenir activament en la dinámica social de país.

3. Potenciar Pexpressió i la creativitat.

Lfnies d'actuació

S'actua en 5 punts:

1. Tallers diaris, ludoteca, biblioteca.

2. Colónies i campaments.
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3. Casáis d'hivern, primavera i estiu.

4. Projecte pim (pares i mares).

5. Activitats de dissabte: 6 grups.

Témpora I itat

Les activitats diáríes es realitzen en 2 torns: 5 a 6.30 : activitats concretes. I de 6.30 a 8 biblioteca

estudi o ludoteca.

Nom: Aula Taller

Objectius / finalitats

Formar persones, ajudant en el procés de madurado i equilibri personal

Atenció individual.

1. Potenciar l'expressió corporal, musical, plástica.

2. Fer activitats esportives.

3. Atendré l'educació per la salut i la higiene.

4. Entrevistes personáis amb ets pares.

Desenvolupar accions educatives que integrin.

3. Desenvolupar accions educatives que promoguin actituds positives, adquirínt

coneixements básics professionals.

4. Desenvolupar accions educatives essencials per adquirir nocions culturáis b¿s¡ques

amb la amb l'entorn.

5. Desenvolupar accions educatives orientadores.

Línies d'actuació

- Hi ha 5 grups de 10 membres.

- A cada grup hi ha un tutor - educador.

- Cada taller el fa un especialista.

- Els joves fan 25 hores setmanals.

- Horari; 9 - 12.30/15.00 a 17.00H.
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Nom: Formado ocupacional

Objectius / finalitats

Formar joves en un ofici, manteniment, fusteria i construcció.

Recursos

Subvencionats peí Departament de Treball de la Generalitat i el Fons Social Europeu.
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Fustal! de Badalona

Dades de l'entitat

Nom: Fustall

Finalitat / demanda

Prevenir i formar humanament i laboralment joves amb problemátiques socials

1. Iniciar ais joves al mon laboral.

2. Ensenyar les condicions de vida del mon laboral.

3. Formació professional.

4. Formació integral de la persona.

A qui s'adreca

Joves de 17 a 25 anys amb problemátiques socials.

Activitats / projectes

Els educadors de carrer amb coordinado amb el Servéis d'Atenció Primaría busquen els joves al

carrer i se'ls fa la proposta d'entrar al taller amb la idea de crear una cooperativa de treball dedicat

a la fusta i les seves aplicacions comerciáis.

Estructura organizativa i recursos humans

La base de tot el projecte son els educadors de carrer, que detecten el problema i comencen a

actuar, impliquen a 1'administració i fan un seguiment total del jove.

L'equip el formen tres persones i el seguiment del projecte el fa un educador. El seguiment final

del treball es realitza des del SAP.
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Aula Taller Cruilla de Ciutat Meridiana

Dades de l'entitat

Nom: Aula Taller Cruilla

Finalitat / demanda

Neixldavant la necessitat de donar un espai ais joves que han deixat leseóla i no treballen,

s'intenta que continuín els estudis reglats, quan aixó no s'aconsegueix entra en joc el Taller.

A qui s'adrega

Joves amb problemátiques social.

Activitats / projectes

i

Es gestionen dos projectes: 1) l'Esplai i el Centre Juvenil que s'adrega ais joves que surten de

l'espíai amb 16 anys i 2) I'Aula taller Cruilla.

Estructura organizativa i recursos humans
i

- El titular de l'aula Taller és la Parroquia de St. Bernat i com a representant legal te al Rector de la

parroquia.

- Rector: defineix el marc educatiu , direcció última convenís i representativitat legal.
i

- Director: és el representant de la parroquia, dirigeix i vetlla que tot segueixi els criteris marcats,

proposa canvis i nomena l'equip directiu. Es responsabiliza de l'admissió d'alumnes i presenta els

pressupostos. Coordina l'acció educativa i és el cap de personal

- EQUÍP directius: Promou i coordina el projecte educatiu, avalúa la marxa educativa i avaluativa i es

co-responsabilitza del seguiment d'ensenyaments i horaris a I'Aula.

- EQUÍP d'educadors: Participen, realitzen i avalúen el projecte. Opinen i reben formació i

informado.

- Departaments:

; 1. Pedagógic: Seguiment personal deis joves, assessorant-los i orientant-los.

' 2. Técnic: Disseny del procés formatiu deis joves, buscant materials didáctics, fent

pressupostos...

i 3. Cultural: Dissenyen el procés formatiu en els aspectes culturáis, avalúen i busquen

! materials.

1 4. De Carrer: busquen joves a qui pugui interessar l'Aula.

Recursos económics
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El projecte es financia amb recursos d'institucions com la Fundació Cultura Popular, Ma Francisca

Roviralta, Acció solidaría, contra l'Atur, Caritas i les aportacions de la parroquia.

Infrastructura

Local de 85 m2 ;

Sala d'activitats culturáis de 60 nV

6 sales de 9 m2

Saladejocde 120 m:
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Ateneu Popular de Sant Roe

Dades de l'entitat

Nom: Ateneu Popular de Sant Roe

Finalitat / demanda

P rom o u re activitats relacionades amb la cultura, resport, la sanitat, el temps lliure.

Potenciar la relació i la convivencia de socis i sócies.

Afavorir la participado activa de la gent del barrí.

Facilitar la integrado deis sectors mes margináis.

Donar suport a les iniciatives deis grups i col-lectius joves i adults.

Augmentar la participado en la dinámica de l'entitat de les persones que hi actúen.

Consolidar els grups que ja existeixen al barrí vinculats a I'Ateneu.

Activitats / p rojee tes

- Activitats de vacances

- Activitats al barrí

- Esplai Borinot

- Centre obert infantil.

- Centre obert juvenil.

- Grup de dones.

- Salut.

- Escola de percussió.

- Ludoteca
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Estructura organ'rtzativa i recursos humans

S'estructura a partir d'una Assemblea General de socis, una Junta directiva, una coordinado

técnica i pedagógica i les diverses seccions o comissions.

- Junta: Formada per la presidencia, la vice-presidéncia , la secretaria i la tresoreria. Aprova el Pía

anual d'actuació i la memoria de l'any anterior. Aprova les millores en la infrastructura. Elabora el

pressupost anual. Negocia anualment convenís amb Generalitat i Ajuntament.

- Coordinador general: Supervisa el compliment de programes i tasques per part deis responsables

de secció i del personal d'administrado i servéis, elabora el Pía Anual, la Memoria i pressupostos.

Fa un seguiment de tasques, horarís, calendan laboral i re tribu ció deis talleristes i del personal

remunerat. Al mateix temps representa l'entitat en reunions, negocia convenís i rendeix comptes de

la facturado a les administracions.

- Coordinador pedagógic: Aporta suport técnic i assessorament en l'elaboració de projectes ¡

programes, col-labora en la seva posada en manca i en el seguiment de l'animació. En últim terme

procura el perfeccionament de la qualitat pedagógica deis diferents servéis, promou la formado

deis monitors i el seu progrés personal i professional i estimula la reflexió i l'aprofundiment del

projecte educatiu de l'entitat.

- Responsables de secció: Han de redactar el programa i la memoria de la secció i elaborar el

pressupost corresponent, portar a terme les activitats programades i vetllar peí bon funcionament

de la seva secció. També han de dur el seguiment diari de les activitats, vetllar peí manteniment i la

conservado de les instal-lacions i prevenir i supervisar el material necessari per les activitats. Son

voluntaris i professionals.

- Altre personal: El monitor de suport i el personal d'administració i servéis.

Recursos económics

Rep subvencions de fundacions com Servéis de Cultura Popular, Caritas, de la Parroquia a mes

deis donatius puntuáis i subvencions de l'Ajuntament de Badalona, pero sobretot pels convenís

establerts amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat

Experiéncies proiectes concrets

Nom: Esplai Borinot

Objectius / fin a lita ts

Esplai obert a tots els nens i nenes del barri

Recursos humans

Un responsable, un equip de monitors titulats i un grup de collaboradors.
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Línies d'actuació

Obert a tot el barrí

Temporal itat

Funciona dissabtes, a diarí i en temps de vacances

Nom: Centre obert infantil

Objectius / finalitats

Generar hábits ais participaras, tais com:

1. Assisténcía i puntualitat

2. Higiene i cura personal

3. Relació positiva amb adults i companys

4. Ordre i neteja col-lectiva

5. Relacions positives en el marc familiar

6. Disminució de l'hábit de consum de drogues

7. Adquisició de capacitats intellectuals

8. Coneixement de la sexualitat com a forma d'expressió en les relacions afectives

9. Eixamplament d'horitzons envers el món que ens envolta

Necessltats a cobrir/demandes

Adrecat a infants que viuen en un mitjá familiar desestructurat, afectats per déficits i mancances

greus, d 'escola rització deficient i que rea I i tz en activitats socialment no desitjades.

Recursos

Té un conveni amb el Banc d'Aliments i rep aportacions diáries d'un forn de pa i d'altres botigues

de la zona.

Línies d'actuació

S'estructura per edats; 6-8 / 8-9 / 9-10 /11 -13

Es dur a terme també un programa Sócio-sanitari que te com a objectius:

1. Prevenció i educado sanitaria.
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2. Adquisició d'hábits saludables.

3. Coneixement de la importancia deis hábits d'higiene i salut.

Per a aconseguir-ho, s'encarrega de:

1. Fer la farmaciola del centre i de les sortides.

2. Tractaments antiparásits i sessions de perruquería.

3. Higiene dental.

4. Dutxes voluntáries.

5. Assessorament medie ais educadors.

Témpora I itat

Horari: 17.15-17.30: berenar. Després hi ha tallers (cuina, danses, fotografía, manualitats...),

ludoteca i reforc escolar per torns. A partir de les 20.00 hi ha dutxa. Els divendres hi ha activitats de

coneixement de l'entorn (sortides, música, percussió , destreses d círc, festes...).

Nom: Activitats de vacan ees

Objectius / finalitats

Prevenir el possible deteríorament a causa de les situacions de risc que envolten els infants i joves

en els períodes en que no funciona I'escola.

Educar el sentit de grup i la convivencia.

Línies d'actuacló

Casáis d'hivern i estiu, menjador d'estiu, colónies, rutes i campaments.

Temporal itat

Perfodes de vacances escola rs.

Nom: Activitats culturáis

Necessitats a cobrlr/dem andes

Sorgeix de les demandes deis usuaris de l'ateneu
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Línies d'actuació

Tallers de rol i tatlers de percussió {aquest ha desembocat en la creació d'un grup de percussió

professional), laboratori fotografíe...

Témpora I itat

De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00h

Nom: Grup de dones

Objectius / f ínalitats

Afavorir la participado en la vida associativa de les dones i intenta donar resposta al temps Hiure, la

forma ció i la pro m oció sóciocultural d'elles.

Línies d'actuació

Sorgeix al 1989, I'integren una quarantena de dones d'entre 4 i 45 anys, la majoria mestresses de

casa o treballadores d'economia submergida.

Tallers diversos: sevillanes, tallers, cátala... i activitats diverses

Recursos

Reben subvenció de l'lnstitut Cátala de la Dona.

Témpora I itat

Setmanalment

Nom: Grup de salut

Objectius / fina lita ts

Augmentar el nivell de salut de Sant Roe a través de cursets, xerrades i tallers de salut.

Necessitats a cobrir/demandes

S'adreca sobretot a les dones del barrí i en especial a les dones gitanes.

Línies d'actuació

El primer que es va fer va ser un taller sobre planificació familiar, mes tard un taller de Salut.

Mentre hi ha el curs hi ha un servei de guardería.
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Recursos

Des del 1993 manté relacions amb el CAP de Sant Roe, l'equip assistencial de base, l'oficina de

Benestar Social de la Generalitat, l'escola de persones adultes i el Centre de Salut de Sant Roe.

També manté contactes ambu Si da vida" per ajudar a persones a VIH.
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Centre d'Esplai La Fábrica de Can Tusell

Dades de l'entitat

Nom: Centre d'Esplai La Fábrica de Can Tusell

Finalitat / demanda

Demanda social per part deis infants i joves del barrí. Necessitat expressada per la propia població

i reforcada per 1'AA.W. i per persones significatives del barri.

A qui s'adreca

Infants i joves de 3 a 18 anys

Activitats / projectes

Esplai diari, serve i de recollida a dues escoles, esplai de dissabte, casats d'estiu, grup de joves,

ludoteca, colónies d'estiu, punt omnia

Estructura organizativa i recursos humans

En total hi ha unes 400 persones que están, d'una manera o una altra, vinculades amb l'entitat.

Recursos económics

Recursos de I'Administrado Pública

Quotes deis participaras

Infrastructura

Local cedit per 1'Administrado Pública per la realització d'esplai diari i de dissabtes i uns barracons

peí casal de joves

Exoeriéncies proiectes concrets

Nom: Esplai diari

Objectius / finalitats

Acón seguir oferir un espai dinámic i educatiu en l'adquisició d'hábits

Necessitat a cobrir/demandes

A partir de les necessitats que es detecten per a cada grup i per cada any

Recursos

S'aprofiten ets recursos que ofereix el barri (biblioteques, pistes esportives...)
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Línles d'actúa ció

A partir d'un centre

1'exterior, activitats

experiments...

Témpora litat

Des de que se'ls va a

d'interés.

concretes

buscar a

Projecte d hábits, alimentació i

: informática, esports, contes

l'escola fins ales 19.30h.

bones maneres, esbarjo, jocs a

i títelles, reciclatge, ludoteca,

Nom: Grup de Joves de La Fábrica

Objectius / finalitats

Projecte educatiu per a joves subdividit en tres projectes: educado laboral, formado académica i

part lúdica

Necessitat a cobrir/demandes

Per tradició, necessitat de cobrir l'espai de "carrer" deis i les joves del barri de Can Tusell.

Recursos

Administrado Pública

Quotes

Línies d'actuació

Formado laboral: Migada a la sala omnia, realització de currlculums, caites... i acompanyament

particular

Formado académica: reforc escolar amb 4 o 5 joves i un voluntan, coordinat amb ('educadora

social del barrí i l'institut. Aula d'estudi o l'aula de reforc.

Part lúdica: tallers trimestrals en diferents horaris, sala de joc, esport.

Temporalitat

Diaria i dissabtes
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4.2. Models d'intervenció educativa

Un cop presentada la sistematització de les experiéncies analitzades a continuado fem un

intent de definir els models d'intervenció sócio-educativa en que es basen i de recollir els trets

básics que els caracteritzen.

Peí que fa a la poblado infantil i en vistes a l'activitat diaria dístingim básicament dos models

d'intervenció. Per una banda, trobem les experiéncies deis espiáis de Sabadell que formen part

del Moviment d'Esplai del Valles que actúen en un model d'esplai a freía t al barrí, amb

coordinació amb les escoles, les associacions de mares i pares i l'ajuntament. Peí que fa a les

activitats diáries, aqüestes es realitzen a I'escola del barri.

Activitats extraescolars a les escoles del barrí

Acord amb les escoles, les AMPAS i l'Ajuntament

Tallers: plástica, teatre, música, anglés, informática...

Ludoteca

Activitats esportives

Per altra banda, trobem les experiéncies d'alguns espiáis del Baix Llobregat integrats al

Movibaix, que actúen en un model d'esplai diari que anomenarem centre de tarda i realitzen

activitats fora de l'horari escolar en el propi esplai.

^.M|i®Módéiré8ptól¡dtórf¿

Activitats a l'esplai fora de l'horari escolar

Tallers: plástica, teatre, música, anglés, informática...

Ludoteca

Activitats d'esplai

Sala d'estudi i reforc escolar
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Serve i d'acollida al matl

Servéis Serve i de recollida a les escoles

Berenar

Peí que fa a la poblado juvenil, podem observar en termes generáis dos grans ámbits

diferenciáis d'actuació. Per una banda, trobem totes aquelles activitats i servéis que giren

entorn a l'ámbit formatiu i ocupacional.

Punt Omnia

Aula d'estudi i reforc escolar

Aula taller i formació ocupacional

Punt d'informació

Servei d'assessorament

Formació en el lleure

Per a banda, trobem totes aquelles activitats i servéis que es poden englobar en l'ámbit lúdic i

relaciona!. Es tracta d'un conjunt d'activitats molt diverses que es realitzen en el temps Iliure

deis joves.

Tallers: guitarra, cómic, grafitti, fotografía, vídeo.

Activitats esportives

Activitats d'oci nocturn alternatiu

Espai de trobada
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Circuit de música

Ludo teca, sala de jocs

Sortides i excursions

Esports d'aventura

4.3. Experiéncies de processos participatius de diagnósttc i planificado

Els Joves de Roquetes "Una experiencia participativa"

Nom: Els Joves de Roquetes "Una experiencia participativa"

Finalitat / demanda.

- Potenciació de la participado deis joves al seu entorn, mitjancant el foment de

l'associacionisme juvenil.

— Necessitat de conéixer mes a fons la realitat de la gent jove, les seves motivacions, les seves

necessitats, els seus inte res sos i especialment el seu entorn.

A qui s'adreca.

Joves del barrí de Roquetes del Districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona.

Actlvitats / projectes.

- Taller de debat i propostes:

- Entrevistes.

- Grups de discussió

- Taula rodona

- Sociograma
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Recursos humans. Estructura organizativa. Organigrama
- Comissió de Seauiment: Formada per totes les persones que, a títol individual o per pertányer

a determináis col-lectius, associacions i/o institucions son convidats/es pels promotors

d'aquesta iniciativa.

- Grup promotor: Persones que realitzaran el treball de camp previ al taller. Haurá de retre

comptes a la comissio de seguiment.

Observacions

És una experiencia de diagnóstic participatiu prou interessant, ens ha fet reflexionar sobre un

seguit d'aspectes:

- En primer I loe, han trigat dos anys a dur a la práctica algunes de les conclusions de l'estudi.

Les conclusions varen ser molt amplíes i, el casal de joves no les va poder assumir.

- Tot i que van valorar moit positivament aquest treball, el desgast que va produir ha significat

també aquest endarreriment de la posada en práctica.

- No s'ha fet una devolució explícita de les conclusions del projecte a la població que hi va

participar.
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ESTUDI PARTICIPACIÓ SANT QUIRZE:

SANT QUIRZE JOVE: projecte per dinamitzar la vida associativa i les iniciatives juvenils a Sant Quirze del Valles.

Postgrau en participado ciutadana i desenvolupament sostenible.

Facultat de C.C. polltiques de la UAB i la Diputado de Barcelona.

Coordinador-tutor Joel Martí

Municipi i case urbá

Estructura demográfica

Context del Valles Occidental i Catalunya

Nivell de renda

Professions i Activitats (1996)

Població infantil i juvenil de St. Quirze

Taxes d'activitat, desocupado i Index de matriculació deis joves de 16 a 24 anys.

Taula d'ocupats, desocupáis i estudiants.

Nivell d'instrucció deis joves (15-29 anys) per seccions.

Creixement i sosten¡b¡Iitat

1. Conéixer la realitat social de la joventut de St'Quirze

2. Apuntar línies d'actuació

DinamitzacJó i potenciado de l'associaciomsme juvenil i de les iniciatives deis joves de St. Quirze.

Establiment i consolidado de mecanismes de participado.

Proposta per un programa d'acció integral de joventut.
;í:í.iíísJi:il::¿ 7¿
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Que entenem per

joventut?

E tapes

Fonts de dades

quantitatives

Els trets carácter i sí i es

de l'exclusió juvenil

Etapa Diografica consiruiaa que va des de la infancia fins l'edat adulta.

La joventut no és tant un perlode de transido cap a l'edat adulta, com una nova etapa de
la vida que disposa d'elements suficients i propis que la fan ser autónoma (...). Es
caracterítza a grans trets per: uns comportaments sociáis comuns, el desig de multiplicar
experiéncies vitáis, de canviar constantment d'escenaris, tant diürns com noctums, i una
intensa mobilitat geográfica, una alta dependencia i l'abséncia de responsabilitats sociais
fortes envers terceres persones, una prompta emancipado en aspectes relacionáis i
afectius i una rápida maduresa mental i física.

Persona que no forma part del procés productiu de manera estable i remunerada, que no
té domicili propi, que no ha establert relacions intersexuals que possibilitin la seva
reproducció i que no participa de manera activa en els processos de comunicado
"adultocrátics" de la societat en la que viu.

1. Deslligament de la institució familiar.
2. Estada en el sistema educatiu.
3. Integrado a la societat com adult: quan l'individu obté una ubicado en el món

social.
Informe: "Los jóvenes de hoy": perspectiva global de les opinions deis joves a
Espanya sobre qüestions diverses.

- Análisi de la joventut en clau de "privació" deis trets característics de la vida
adulta.

L'exclusió laboral
El retard en l'emancipació
Estructura social
Lleure i relacions sociais

REFERÉNCIES - ,

Document de reflexió de les Jornades "La
nova condició juvenil i les polítiques de
joventut: cap a una proposta de polftiques
afirmatives", novembre de 1998.
Ajuntament de Barcelona i la Diputado de
Barcelona; p.9.

C.I.S. (Centro de Investigaciones
Sociológicas)

"Condicions de vida deis joves de la Regió
Metropolitana de Barcelona"

182



»» * J ~ J t METODOLOGÍA -

Investigado - Acció -

Partid pativa

Albench, 1998, W.AA, 1993

\í ' TÉCNIQUES -

Concretada per un equip de 5 joves de la base social del mumcipi i

de diferents procedéncies (aturats i no aturats).

Participado activa de dia a dia - comissió de treball: GlAP.
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ESTUDI PARTICIPACIÓ SANT FELIU:

JOVES A SANT FELIU: DOBLE XARXA ?

Postgrau en participado ciutadana i desenvolupament sostenible.

Facultat de C.C. pol(tiques de la UAB i la Diputado de Barcelona.

Coordin ador-tutor Ton i Salvado

St. Feliu de Llobregat

Estudi me rea t de treball:

Ocupado per sector

Sectors de dedicado empresarial

Estudi relatiu al corriere:

Oferta petit comer?

- Oferta grans magatzems

Mida mitjana

Aprofundir en el coneixement de la joventut de Sant Feliu, les seves necessitats i les xarxes associatives mitjancant la creació d'un

grup GIAP.

Formulado inicial:

Per qué a Sant Feliu hi ha una doble xarxa juvenil: una que es mou al voltant de les diferents entitats constituídes i la xarxa de recursos

públics de joventut; una altra que en resta al marge i es mou en xarxes mes informáis.

Franja d'edat: 16-30 anys.
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MARC TEÓRIC ' - -

Quéentenem per joventut?

Etapes

Elements carácterístics de les

cultures juvenüs.

Característiques deis joves

actuáis

Valors fonamentals deis joves

actuáis

L'Associacionisme

Les polítiques de joventut

No hi ha una condició juvenil única ni una realnat comuna
per a tots els ¡oves.
Pubertat (10-12)
Protoadolescéncia (12-15): rol grupal
Mesoadolescéncia (16-22): ident. Indiv.
Postadolescéncia (23-29): autonomía familiar i personal.
Condicions socials:
la generado
el genere
la classe
l'etnicitat
el territori.
Imatges culturáis: l'estil deis joves:
el llenguatge
ta música
('estética
tes activitats focáis

90': generació del postmodernisme

el present
el pragmatisme: abandonament de l'idealisme.
el eos
la complexitat
identitat oberta i confusa
prevaléncia de l'individu sobre el col-lectiu
el consum
Opinions sobre l'estatde l'associacionisme
Conclusions vida associativa
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Congrés sobre polítiques juvenils, nov. 1998, Barcelona.

' REFERÉNCIES

Aguirre i Rodríguez, 1997.

Freixa, 1998

Aguirre, 1997

García Roca, 1995

Estudi DELPHI, 1995
Técnica DAFO.
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1a FASE:
AUTODIAGNOSI

2a FASE.
TREBALL DE
CAMP

3a FASE:
CONCLUSIONS I
PROPOSTES
D'ACCIÓ

IAP: Tomás Rodríguez Villasante

Recollida d'informació
Comissió de Seguiment: 3 reunions; entitats.
GIAP: collectiu mixt; 3 reunions; técnics, ciutadans.
Elements analitzadors: carrer-gravadores.
Inici treball de camp: MAPA SOCIAL.
1r. Informe: sintesí d'informació exploratoria. Noves vies de
recerca.
Grups de discussió
Entrevistes de grup: persones de base: assoc. o no.
Análisi del discurs: Acabar MAPA SOCIAL.
2n Informe: 1es conclusions provisionals.

Informe final: entrega a tots els participaras

Fase de propostes: PAI (Programa d'Acció Integral)

Perspectiva de sentit: aproximar-se ais discursos i perspectives
deis actors.
Entrevistes individuáis semi-estructurades:
5 entrevistes a técnics, responsables ¡nstitucionals i académics.
8 entrevistes a collectius joves: "cercles" diferents.

GIAP, comissió de seguiment, tallers:
tempesta d'idees
dinámiques de grup
jerarquització d'idees
técniques de grups nomináis
técniques DAFO
Dinámica grupa! i deliberativa: confrontado d'actors
grups de discussió: 3 entrevistes grupals a grups naturals de joves
en els seus entoms de relació-bars.
Análisi dades qualitatives:
Transcripció
1a lectura exploratoria: identificado dimensions d'análisi.
Reducció/ordenació de dades
Análisi temática
Análisi partidpativa: GIAP, Tallers: revisió 1a proposta informe.
Taller: grup de discussió: DAFO: aplicado model a grup de 7
persones (5 nois i 2 noies): 2 ñores.

No s'hadutaterme
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1. Introdúcelo

" " ? . . :T.-.T "i¡:¿=j?i_;>íí'í-Kí¡JÍÍÉÍJf^"^.1^1 ¡r^?^ •*'̂  ^" ¡ ' l ^ i ¿ ^

Aquest capítol agrupa els resultats o productes de l'estudi Diagnóstic Participatiu del barrí Pont

Vell i Tiana. En el primer apartat es presenta el diagnóstic situacional, constituít per una

caracterització social i económica del barrí, les febleses, fortaleses i la identificado de les seves
i

principáis problemátiques i necessitats, classificades per sectors.

En el segon apartat es presenta el diagnóstic institucional del barrí, format per la caracterització

deis agents socials que hi intervenen: ['administrado pública local i el teixit associatiu.

El pía estrategia de desenvolupament constitueix el darrer apartat, en el que s'introdueix les

principáis línies d'actuació dé cara a la població infantil, la poblado juvenil, el paper del teixit

associatiu i de les administracions municipals que intervenen al barrí Pont Vell i Tiana.
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2. Diagnóstic situacional

2.1. Historia del barri Pont Vell-Tiana

El barri del Pont Vell-Tiana, del que ja es té coneixement historie de l'época neolítica, ha passat

per una serie de canvis importants, no només en raspéete físic própiament dit, sino en el

ierren y de les administracions.

Ripollet ha canviat molt en el transcurs del temps i amb ell, evidentment el nostre barri. A l'Edat

Mitjana hi han elements que ens permeten afirmar que el terme de Ripollet era molt mes extens

del que és avui en dia, hi ha dades que afirmen que arriba va fins la zona d'I-torta, Sabadell....

pero una serie de factors van fer que anés perdent territori. Un deis moments decisius en la

evolució del territori ripolletenc el trobem en la Guerra de Successió, quan Ripollet arriba al que

ara és terme de Cerdanyola, a la que era anomenada I'Era de Ca l'Altimira, actualment la

biblioteca de Cerdanyola del Valles.

Durant la Guerra de Successió Ripollet donava suport a Caries III, mentre Cerdanyola es

mantingué lleial a Felip V. Amb la caiguda de Barcelona, el 11 de setembre de 1714, Ripollet va

quedar marcat per la derrota, com a villa que havia gaudit de privilegis reíais amb els seguidors

de Caries, quedará relegada a vil la perdedora, mentre que Cerdanyola, felipista, aconseguirá

una serie de beneficis, entre els que destaca, el creixement del seu territori. És a partir d'aquest

moment que Ripollet quedará prácticament reduít al terme que coneixem avui dia, encara que

va patir algunes transformacions mes

Ja entrat al segle XIX, i com a conseqüéncia de ('arribada del turisme de classe benestant,

Ripollet patirá una nova pérdua de territori, el carrer que avui dia coneixem com a carrer de

Cerdanyola, Gran Via Prat de la Riba, havia estat sempre de Ripollet, pero l'interés que els

turistes tenien a estiuejar a Cerdanyola va fer que els municipis es posessin d'acord, els trámits

fináis no son públics, i el carrer va passar a formar part del terme municipal de Cerdanyola del

Valles, el que Ripollet va obtenir a can vi d'aquesta cessió ho desconeixem. Els mes grans del

barri encara recorden com els censos s'anaven a pagar a la masía de Can Tiana, situada al

terme de Ripollet.

Les administracions sempre han tingut un paper molt important, ja que el barri sempre ha estat

una zona "conflictiva" per la seva ubicado, allunyada del nucli central de Ripollet i a I hora,

allunyada de Cerdanyola, un seguit de barre res arquitectóniques han influít en aquest aspecte.

Tanta ha sigut la polémica que sorgirá la Mancomunitat de municipis entre Cerdanyola del

Valles i Ripotlet per tal de gestionar els plans d'acció deis ajuntaments a la zona, que

tradicionalment ha estat mancada deis servéis mes primordíais. La Mancomunitat és una
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realitat poc funcional en aquests moments i les mancances encara es manifesten obertament al

barrí.

2.1.1. L'evolució del barrí

El barrí del Pont Vell ha passat, al llarg deis anys, per un canvi continuat de noms, els mes

populars han estat el de barrí del Gurubú, el de barrí de Sta. Magdalena, Cerdanyola d'abaix í

per últím Barrí del Pont Vell. De tots ells intentarem explicar el seu origen i el seu per qué.

Si comencém a analitzar l'origen deis noms partint de la seva antiguitat el nom de Cerdanyola

d'abaix seria un deis primers. Cerdanyola del Valles a principis del segle XIX comencava i

acaba va prácticament al mateix carrer, el carrer Sant Ramón, i la majoria de la poblado es

trobava dispersa pels diferents masos del terme. Un d'aquest masos era el de Ca l'Altamira,

situada al l'extrem del poblé. Tota aquesta zona, degut a la seva llunyania del centre historie, el

Carrer Sant Ramón, rebía el nom de Cerdanyola d'abaix, que comprenia la zona des de

l'estació de la RENFE deis nostres dies fins arribar al final de la Carretera de l'Estació, a

Centrada de Cantiga carretera Cerdanyola-Ripollet.

Aquest nom es va manten ir fins, aproximadament, mitjans del segle XIX, quan la urbanització

de l'Avinguda Catalunya amb torres de luxe, fan que el centre de la vil-la es desplací cap a

aquesta zona ¡ per tant, deixi de ser Cerdanyola d'abaix per a esdevenir Centre urbá.

Si passem al següent nom en llunyania fariem referencia al de Barri de Sta. Magdalena, si bé,

cal dir, per ais habitants de Ripollet. Aquest nom té a veure amb la Masia de Can Pallares, que

avui dia en cas d'existir estaría situada ais terrenys del Centre comercial de la zona ais terrenys

de ('autopista. Aquesta masia va ser derruida al 1973 per Cexpropiació forcosa per la

construcció de l'A-18. En aquesta masia existía una capella dedicada a la venerado i devoció a

Santa Magdalena, que va donar nom al barrí. La capella derruida encara es manté en la

memoria deis mes grans del barri, cada cop menys, i fins fa molt poc temps es conservava la

seva imatge a una de les cases del barri.

El tercer nom amb el que el barrí ha estat conegut per ais habitants de Cerdanyola i els de

Ripollet va ser el de Gurugú, nom que neix a partir de la Guerra d'Africa, al 1911-1912. El

Gurugú era una muntanyeta que hi havia al cap d'amunt de la Gran Via Prat de la Riba, allá els

nens anaven a jugar i com a la guerra es donaven continúes lluites per conquerir la

muntanyeta. Tant van anar a jugar que a la fi, pujar a jugar al Gurugú es va convertir en anar al

Gurugú, el barri de la carretera Ripollet - Cerdanyola.

A l'época deis setanta el barri era conegut amb el peculiar nom de "lian shan po" com a

reconeixement de barrí marginal, feia referencia a una serie televisiva on la conflictivitat era

molt marcada, amb tribus urbanes etc. En aquells moments, el barri no deixa de ser un lloc amb
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molta poblado, cada cop mes marginal i on ha fet presencia un deis problemes majors que ha

tingut el Barrí: les drogues.

En l'actualitat el barrí es conegut amb el nom de Barrí del Pont Vell, que ens ve a recordar el fet

de la construcció del Pont del Carrer Tarragona els anys setanta, com a conseqüéncia de la

construcció de ['autopista. En un primer moment el barrí, sense nom oficial, era anomenat com

el barrí del pont per un reduTt grup de persones. Va ser amb rapando de les Festes de la

Tardor, quan es presenta la necessitat de donar un nom "oficiar al barrí que les acollia, i en

certa manera li donen el nom del que havia estat el pont tradicional d'unió de Cerdanyola del

Valles i Ripollet. Així neix el nom com el coneixem en els nostres dies.

2.1.2. El poblament del barrí. La geografía física

El barrí a través del temps ha anat evolucionant, d'una forma lenta al comengament, pero sense

interrupcions al llarg deis anys. A principis del segle XIX al barrí el poblament quedava limitat a

diferents masos. A la seva part nord hi havia una de les masies mes importants de la zona, la

de Can Tiana, documentada ja a l'any 14261.

La familia Tiana va abandonar el mas pero va mantenir en funcionament la masía arrendant-la i

fíns i tot els censos de la zona van continuar pagant-se a la masía fins ben entrat el segle XIX.

La masía de Can Tiana tenia un gran territori i els seus dominis incloíen una de les mes

populars fons del barrí, la font que porta el seu nom. Amb el pas del temps i els canvis de

masovers, la masía passará a anomenar-se La Beguda o la Beguda d'en Tiana, nom que ha

arríbat ais nostres dies.

L'altra gran masía de la zona va ser la de Can Pallares o Farigola, ja esmentada abans. No va

ser tant important com Can Tiana pero tenia un gran terreny de regad iu a explotar, ja que

estava al costat del riu, quan aquest era ben diferent a Tactual.

La resta del que avui en día és el barrí del Pont Vell eren terrenys prácticament erms, ja que la

major part de la poblado es con centra va al voltant de la térra i del mas arrendat. No va ser fins

a la terrible plaga de la fil loxera, que afecta greument la vinya de Cerdanyola -molt important a

la comarca- quan el barrí comencará a rebre poblado desplacada a causa de la crísí

económica. És en aquells moments quan es veuen obligats a deixar les terres i installar-se a

zones, com era el barrí, sense poblado, amb prou terres per a conrear i aigua abundant. A

partir d'aquest moment el barri creix.

1 - Sant Iscle de les Felxes : historia d'una parroquia de muntanva p.p. 102 Josep

Fernández i Traval et al. 1995.
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A mes a mes de les masies, a la zona del barrí se la coneixia per la seva gran varietat d'horts,

degut a la seva proximitat al riu, que en aquella época era net i dócil, i fins i tot es podía pescar

a la resclosa que hi havia. El riu estava envoltat d'arbrat entre els que destaquen els pollancres.

Tal i com assenyala Manel Mogas al seu llibre (op.cit. pp.101) "el curs del riu, dins del terme,

estava fistonejat de pollancredes que el feien deliciós en el bon temps. Un recompte deis arbres

del poblé, de l'any 1753, diu que només a les vores del riu ja hi havien uns 11.000 pollancres

de diferent varietat, com son el xop blanc, el xop negre, el bedoll, etc."

L'hort del riu Ripoll va ser molt important i és per aixó que el con re u de les seves vores va ser

un deis principáis motius d'habitavilitat de la zona del Pont Vell, si bé les seves terres eren

majoritáríament de Can Tiana. Una estadística del 1853 dona com a zona de conreu a la vil-la:

cereals en regad i u 265

cereals en seca 97

Vinya 482

Bosc

Pollancreda 28

Ermots 38

TOTAL 919

Font: Extret de l'arxiu Municipal de Ripollet

El riu era molt important i d'una manera o d'altra marcava el transcurs de la historia, Ripollet

parla va de l'altra banda del riu, el barrí de Sta. Magdalena com a frontera natural i Cerdanyola

es posava aquest mateix eix com a frontera amb l'altra vil-la.

Un altre element que va teñir una gran importancia en la consolidació del barrí van ser les fonts

que tingueren gran renom a ambdues villes. D'elles destaquen dues en especial, la memoria

de les quals ha perviscut en els nostres dies: la font de Can Tiana i la font del Petricó.

Llegendes expliquen que la Font de Can Tiana tenia un cañó d'aigua molt intens i que abasta a

una gran nombre de poblado, pero que en époques de sequera s'assecava i deixava de rajar.

La gent hi anava a passar el día i era una petita excursió familiar, pero la font, potser, mes

popular del barrí va ser la Font del Petricó, que situada en el que ara seria la baixada del carrer

de Sant Sebastiá i en procés de restaurado des de fa uns quants anys, era un I loe de I leu re

familiar peí barrí. S'hi havien instal-lat un bañes i la gent hi anava els diumenges a diñar i

passar el dia. Es diu que aquesta font rajava un aigua procedent d'una mina i que tenia molt

poc cabal, per aixó el nom de Petricó (quarta part d'un porro), pero a diferencia de la font de

Can Tiana mai s'assecava, ni amb époques de sequera. Sempre tenia la mateixa aigua, fet que
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molta gent aprofitava i anava a buscar l'aigua per al consum doméstic i fins i tot li atribulen

qualitats curatives.

La font pero va entrar en desgracia quan un home es va escanyar, i la gent va deixar d'anar-hi.

Expliquen els mes grans del barrí que a la font del Petricó hi havien tal espessor d'arbres que la

llum del sol no hi arriba va mai í aixó li donava un clima molt especial que ha mantingut la

llegenda tot aquest temps.

2.1.3. L'arribada del tren i els canvis

El tren arriba l'any 1856, el barrí, pero, ja havia sofert una transformado previa a la seva

arribada física, pero relacionada amb la seva creació també. Aquesta petita transformado la

van generar els treballadors i enginyers que van projectar i realitzar les obres. Aquests

menjaven a la Farinera o Can Ramonet i s'allotjaven a les cases dets pagesos i habitants del

barrí i zones properes. Aquest grup d'homes va significar Tambada d'una nova massa de

població, afegida a la poblado estable de Cerdanyola i Rípollet.

Les obres van se inaugurades quan tota la línia de Manresa-Terrasa va estar acabada i vam

comencar a circular trens en aqüestes dates aproximada me nt. Amb aquest nou mitjá de

comunicació, Barcelona deixa de ser un lloc llunyá i perillos per anar-hi, la qual cosa agilitará

Tambada de gent. És a partir d'aquest moment que comencará a arribar el turisme, un turisme

d'alt nivell que en un principi fuig de ('epidemia de cólera que afecta Barcelona.

A partir d'aquest moment el turisme comenca a arribar a Cerdanyola, comentaran a construir-

se les famoses torres de TAvinguda Catalunya i a altres zones de la villa: la casa de TArquer,

la torre del Pi, la torre Recolons, la torre de la Farinera... que van donar-li a Cerdanyola

l'aspecte de zona residencial que ha mantingut durant molts anys. Allá s'hi van instal-lar per

temporades artistes com Gaietá Buigas, Enríe Granados, Pau Casáis... i personatges tant

im porta nts per a la villa com Cate riña Albert Parad Is -Víctor Cátala- que va donar nom al barrí

de Bellaterra.

A Ripollet, les transformacions van ser molt menors, ja que els turistes trien Cerdanyola, que ja

s'havia fet un nom dintre deis turistes com a lloc d'estiueig de luxe i deixen de banda Ripollet

que no deixa de ser una villa de treballadors i pagesos.

L'única zona que es va veure "afectada" peí turisme va ser el barrí Pont Vell, degut a la seva

proximitat amb Cerdanyola. D'aquesta forma es comenca a construir tot un seguit de torres que

li han donat un aspecte senyoríal, que s'ha mantingut fins fa molts pocs anys. Entre les mes

destacad es cal esmentar la torre de la Punxa, que va ser, probablement, la primera torre

modernista d'ambdues vil les, Can Bultá, la torre deis Pons (Can Piquet), la torre deis Labori, la

torre deis Llargues, la torre deis Sauret, Can Puig... La gran majoria d'elles situades a la Gran
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Via Prat de la Riba i a Nostra Senyora deis Angels, la majoria d'elles construídes per Tomás

Morral, el gran contractista d'obres del barrí.

Hi ha un fet que no s'esmenta massa sovint relacionat amb Tambada del turisme al barrí i es

que va generar un creixement económic, no només vinculat amb la construcció de torres -la

demanda de ma d'obra es dispara i atrau constructora i paletes d'arreu-, sino que generará un

creixement de comercos relacionáis amb les necessitats d'aquests. També es crea un sector

de servéis lligat a satisfer les demandes d'un turisme sofisticat, que arriba amb grans vehicles i

que desplaga el servei doméstic. També aquest sector va significar un augment de la demanda

de servei doméstic a la villa. D'aquesta manera moltes de les noies de Cerdanyola-Ripollet

veuen la feina a una gran casa com una vía de fu tur molt millor que el dur treball al camp o la

vinya.

Tot aquell entrellat fa sorgir unes demandes noves que responen a unes necessitats també

noves, que fan canviar radicalment la fesomia del barrí. A partir deis anys seixanta la

transformado va ser major, Tambada de persones d'altres zones d'Espanya fa créixer

enormement la poblado de la zona, canvis que marcaran el futur i el present del que és i será

el barrí del Pont Vell-Tiana.

2.1.4. La ubicació del barrí. Els ponte i les carreteras

La situado del barrí, com a zona de pas, ha sigut fonamental en la seva evolució, és evident

que un barrí situat al centre de la vil-la, amb uns llmits difusos, no hagués tingut mai la

personalitat que ha tingut al llarg del temps.

Aquest factor ha creat en la gent del barrí un sentiment de frontera, de pas, que ha perdurat a

llarg del temps. Donant-se el cas, encara avui en dia, de "anar a Ripollet", sempre que es

traspassa el pont. Ripollet i Cerdanyola continúen estant a l'altra banda. El fet d'haver de

passar per un pont per creuar ['autopista per arribar a Ripollet o de creuar la carretera per un

pas subterrani i passar la via del tren per arribar a Cerdanyola, ha marcat aquesta concepció

per part de la gent del barrí. Davant d'aixó és evident que els pont i els nexes d'unió cap a

ambdues bandes del barrí han sigut fon a mentáis.
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Les carreteres

La primera via que obra (i tanca) el barrí és la carretera de Barcelona, o carrer Sant Ignasi-

Sant Josep, nom amb el que era coneguda. Aquesta via sempre ha estat una molt important

per al transpon de la comarca del Valles cap a Barcelona. És evident, pero, que no es

registra va les cues que avui día es donen en ella, sino que el tran sport, molt mes rudimentari,

fet amb carros, discorría plácidament peí poblé.

Com a via cap a Barcelona ha mantingut sempre un tránsit constant de traginers i venedors

amb les seves mercaderies, pero una de les époques de major tránsit es produía en época de

verema, durant els mesos de fináis d'agost i setembre, quan arribaven totes les portadores de

la vinya cap el Celler Cooperatiu, ubicat al final del Passeig del Pont. Els mes grans encara

recorden les enormes fileres de carros aturats a Can Ramonet amb el carregament de raTm ais

seus carros.

D'altra banda i seguint amb les carreteres que han marcat el barrí, el camí natural d'unió cap el

centre de Ripollet era la "carretera de Cerdanyola" que discorría peí mateix lloc per on avui dia

tenim la passarel-la per creuar l'autopista Era una carretera ampia, hi podien passar bé dos

carros i estava limitada per una serie de plataners que airen caven deis Quatre Cantons de

Cerdanyola i acaba ven davant de Can Masachs, Tactual Ajuntament de Ripollet. Aquesta era

Túnica via d'accés al centre del poblé.

Els ponts

Seguint per aquesta mateixa carretera ens trobávem el primer pont d'estructura metállica sobre

el Riu, aquest fet dificulta va les comunicacions i feia que només les persones poguessin

travessar-lo, va ser construTt al 1894 i va ser substituít al 1910 quan va ser substituí! per un

d'estructura mes reforeada, de pedra i amb ciments.

Aquest pont de pedra es va mantenir fins l'any 1962, quan les dues riuades successives el van

esfondrar: La primera d'elles, el 25 de setembre del 1962, va provocar greus desperfectes i els

ciments van quedar molt malmesos. Els dies 4 i 7 de novembre va tornar una nova vinguda

d'aigua que, Ja amb els ciments desenterráis, se'l van emportar. Davant d'aquesta situado

¿'incomunicado l'exércit va fer una passarel-la provisional com a pont d'emergéncia, una

passarel-la militar per a restablir el pas després de les inundacions. Aquest pont es va mantenir

fins que el 1966 quan va ser inaugurat el nou pont sobre el Riu Ripoll.

Les transformacións, pero, no van acabar amb aquest nou pont, i es que l'any 1973 es

construeix l'autopista A-18, partint per sempre el barrí Pont Vell amb centre de Ripollet. Les

noves necessitats de comunicacions obliguen al govern a crear infrastructures que permetin
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con néctar les zones de producció i agilitar el transport de mercaderies i persones. L'autopista

neix i amb ella també ho fa el carrer Tarragona i la passarel la que es construeix per travessar

l'autopista. La passarel la només admet ef pas de vianants, les comunicacions rodades cap al

centre de Ripollet queden tallades i es fa necessarí la construcció d'un pont de vehicles

Darrerament s'han donat un seguit de can vis en les estructures d'ambdós ponts, la passarel-la

va ser reformada i ampliada el 1999 per a permetre una major comoditat a I'hora de passar-la, i

en l'actualitat s'estan realitzant les obres d'acondicionament de l'antiga passarel la com a zona

verda. A l'altre pont, el del carrer Tarragona, l'any 1997-1998 es van fer unes obres de

reforcament d'estructura per a fer-lo mes segur per al transport de mercaderies, coincidint

aquest fet amb la creado del poligon de Can Masachs i per tant amb un increment considerable

del transport rodat peí mateix.

2.1.5. Les riuades del 1962

Si va existir un fet que ha marcat la vida del barrí aquest ha esta la riuada del 1962, tota la zona

del riu va quedar devastada de tal manera que fins i tot va ser motiu de la visita del cap de

l'estat de l'época, el General Franco. Les destrosses van ser enormes i molta gent va veure

com la seva vida queda per sempre marcada, tant económicament com psicológica. El riu va

comen car a créixer a partir de les dues de la matinada, quan el seu cabal va desbordar la seva

llera i va acabar sortint-se deis llmits que l¡ havien marcat. Va ser una gran catástrofe que va

acabar amb la vida de dotze persones del poblé, la majo ría d'elles residents a la zona.

Algunes van ser derruid es per la seva forca, la zona de l'lnstitut Llufs Companys va quedar

totalment inundada ¡ les fabriques que allá estaven situades van veure com la forca de les

aigües s'em porta ven maquines de gran pes, que van ser trobades a centenars de metres.

Expliquen els mes grans del barrí que peí carrer Verge de Montserrat es veien passar bales de

paper -recordem que hi havia una forta industria del paper a Ripollet- de set-cents quilos surant

per sobre de l'aigua del riu desbordat. Al dia següent la gent feia recompte de les pérdues,

sortien a poc a poc i comencaven les tasques de reconstrucció, pero sobretot de recompte, tant

de victimes com de danys materials.

Quan ja tot semblava mes o menys superat, almenys en apa renca, una nova tanda de pluges

va tornar a sembrar el pánic a la zona, deis dies quatre al set de novembre. El riu va tornar a

esdevenir un mar, i aquesta vegada, el pont de pedra ja no va resistir, amb uns fonaments ja

molt malmesos. No van haver, pero, victimes mortals.

Molts mesos van trigar a recuperar la normalitat, el pont va ser substituTt per una passarel-la

militar que mantenía les comunicacions i van comencar les feines de reconstrucció. Molta de la

gent afectava va ser allotjada per familiars esperant els habitatges pro mesos per
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l'administració, que van arribar tard i amb escassetat. Aquests habitatges van ser els coneguts

mes tard com "els pisos del sindicar, situats al cairer St Josep, i que van donar lloc a la

creado d'un nou barrí a Ripollet.

2.2. Análisi de l'entom

Per poder realitzar una contextualització del barri cal plantejar, encara que sigui breument i de

forma resumida, una aproximado contextúa! deis municipis de Cerdanyola del Valles i de

Ripollet.

2.2.1. Cerdanyola del Valles

Població

Cerdanyola és un localitat de 30,59 Km2i amb una densitat de 1748,31 habitants per quilómetre

quadral. Cerdanyola del Valles ha estat un poblé dedicat al conreu de la térra, principalment al

de la vinya, presentan! antigament una de les extensions vitfcoles mes importants de

Barcelona, amb masos escampáis per tota la zona i una baixa població.

Aquesta tendencia canviará a príncipis deis anys 20 quan a Cerdanyola del Valles comenca a

arribar població d'altres indrets, básicament de Barcelona. Aquesta arribada de gent és

estacionaria, és a dir, arriben a Cerdanyola i s'instal-len coincidint amb époques de vacan ees.

Aixf Cerdanyola será considerat un poblé d'estiueig per a la classe benestant barcelonina.

Aquesta onada, pero no va significar cap increment considerable en la població general del

municipi i no será fins la década que transcorre entre els anys 70 i 80 quan el salt és major,

com es pot observar en les següents taules.

Població de

Incrementé

població

Dret:

1920-1949

2586

1950-1959

1619

1960-1969

7549

1970-1979

24601

1981-1989

4757

1990-2002

-758

Font: Arxiu Historie de Cerdanyola del Valles. Estadística.

Població de

* °y i«*

Increment

població

Fet:

1920-1949

2731

1950-159

1954

1960-1969

8684

1970-1979

24363

1981-1989

4066

1990-2002

-702

Font: Arxiu Historie de Cerdanyola del Valles. Estadistica.
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Actualment a Cerdanyola podem trobar una poblado, a data deis 31 de désembre deis 2001,

de 55.739 persones, de les quals 27.854 son homes (49,97% ) i 27.885 dones ( 50,02 % )2.

Referent a l'origen de la població, i segons els resultáis deis censos de 1996, es pot xifrar que

quantitatjvament la majona de la població resident a Cerdanyola és nascuda a Catalunya. Peí

que fa a la població procedent de fora d'aquesta zona, la majona prové de la resta de l'Estat i

destaca en nombre, la població procedent d'Andalusia, Extremadura, Castella-La Manxa i

Castella-Lleó, seguides de Galicia, Aragó i Murcia.

Formació

L'indicador del nivell de formació de la població de Cerdanyola varia segons l'edat, el sexe i la

procedencia de la població. Si ens centrem en el sexe veiem que hi ha un major nombre

d'homes analfabets, procedents en la seva majoria d'Andalusia i amb edats superiors ais 65

anys3. Tot i aixó, aquesta tendencia és cada vegada menor, degut a Tambada de persones

d'altres paisos i a la desapanció natural de la generació d'homes procedents de les primeres

migracions a Catalunya. A Cerdanyola és important destacar la ubicació de la Universitat

Autónoma de Barcelona que dota a la ciutat amb una de les majors poblacions amb estudis

universitaris de la zona.

Peí que fa a la població adulta, jove i infantil val a dir que el nivell d'instrucció presenta un nivell

formatiu elemental i amb un increment cada vegada major deis estudiants i persones formad es

en cicles superiors. La ja esmentada, presencia de la Universitat a la vila, aporta un gran

nombre de persones amb estudis superiors. Si a aquest factor li afegim la presencia del Pare

Tecnológic amb industries de tecnología punta, ens resulta l'augment de població amb estudis

superiors i enginyeries.

Cerdanyola del Valles presenta, a l'actualitat vint-i-set centres d'ensenyament i una universitat,

en l'ámbit públie i privat. Existeixen sis centres privats d'educació exclusivament infantil, nou

centres públics d'educació infantil i primaría, cinc d'educació secundaria i quatre centres que

trebailen des de ('educado infantil fins la secundaria en el sector privat. Presenta, al mateix

temps, dues escoles d'educació especial i la universitat.4

2 Resum numéric població a 1 de gener de 2002. Servei d'Estadfstica de l'Ajuntament de

Cerdanyola del Valles.
3 Dades extretes del Cens de població del 1996.
4 Dades extretes del Cens de població del 1996.
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Ocupado

Tanmateix, i centrant-nos en l'ocupació básica de la població de Cerdanyola, val a dir que és

majoritáriament treballadora, i amb una ocupado p rí mordía I ment centrada al món obrer no

especialitzat. Sobretot la darrera onada migratoria ve marcada per aquesta característica, es

percep que la majoria de població treballadora especialitzada és nascuda a Catalunya i amb

nivells d'estudis superíors ais deis obrers mes grans de la població5. Tot i aqüestes dades, cada

vegada el nombre de persones amb estudis superiors i enginyeríes, permeten que el grau

d'especialització del trebailador sigui cada vegada major6.

2.2.2. Ripollet

Població

Ripollet és un localitat de 4,33 Km2 i amb una densitat de 7054,8 habitants per quilómetre

quadrat, aixó li atorga la característica de ser un deis municipis de l'área metropolitana de

Barcelona amb una major densitat de població.

Ripollet, tradicionalment, ha estat un poblé amb baixa població, va ser a partir deis anys

seixanta quan es produeix un can vi en la tendencia i l'increment és mes rápid i constant7.

Aquesta tendencia torna a tren car-se, novament, a fináis deis anys vuitanta quan la població

tendeix a están car-se i els increments numérics venen generáis, majoritáriament, per

l'increment natural de la població. Aquesta dinámica, pero, en els darrers anys tot i que ha

continuat creixent ha estat amb un increment cada cop major per Tambada de població migrant,

principalment del Nord d'Africa i de Sud- América8.

Actúa I ment a Ripollet podem trabar una població, a data deis 31 de desembre deis 2001, de

31.947 persones, de les quals 16.010 son homes ( 50,11% ) i 15.937 dones (49,88 % )°.

Referent a l'origen de la població, i segons els resultáis deis censos del 1996, es pot xifrar que

quantitativament, la majoria de la població residen* a Ripollet és nascuda a Catalunya. La

població procedent de fora d'aquesta zona, prové principalment de la resta de l'Estat, destacant

en nombre, la població procedent d'Andalusia, Extremadura, Castella-La Manxa i Castella-Lleó.

5 Dades extretes del Cens de població del 1996.
6 Dades extretes del Cens de població del 1996.
7 Dades extretes de Mamones d'un barrí de Frontera p. 58-60. Erna publicacions. Ripollet. 2000
8 Dades extretes de YEstudi sobre l'emigració a RipoHet. Ajuntament de Ripollet. Ripollet. 2002.
9 Resum numéric població a 1 de gener de 2002. Servei d'estadlstica de l'Ajuntament de

Ripollet. Ajuntament de Ripollet. 2002.
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Formado

Peí que fa ['indicador del nivell de formado de la poblado de Ripollet, que varía en fundó de les

variables d'edat, el sexe ¡ la procedencia de la poblado, observem que hi ha un major nombre

d'homes analfabets, procedents en la seva majoria d'Andalusia i amb edats superiors ais 60

anys10. Aquesta tendencia és cada vegada menor, degut a I1 arriba da de persones d'altres

paísos i a la desaparició natural de la generado d'homes procedents de les primeres

migracions a Catalunya, persones amb baix nivell formatiu.

Peí que fa referencia a la poblado adulta, jove i infantil val a dir que el nivell d'instrucció és

general i continuat, amb una gran majoria de la poblado que presenta un nivell forma tiu

elemental i amb un increment cada vegada major deis estudiants i persones formades en cicles

superiors.

Ripollet presenta a l'actualitat disset centres d'ensenyament en l'ámbit públic i privat. D'aquests,

cinc son d'educació exclusivament infantil (tots ells prívats), vuit d'educació infantil i primaria

(sis d'ells públics i dos de prívats), tres d'educació secundaria (tots públics) i un sol centre que

treballa des de t'educació infantil fins la secundaria en el sector privat. No presenta, pero cap

escola universitaria ni d'educació especial11.

Ocupado

Tanmateix, i centrant-nos en l'ocupació básica de la poblado de Ripollet, val a dir que la

població de Ripollet és majoritáriament treballadora, i amb una ocupado primordialment

centrada al món obrer no especialitzaí, sobretot la darrera onada migratoria ve marcada per

aquesta característica, es percep que la majoria de població treballadora especialitzada és

nascuda a Catalunya i amb nivells d'estudis superiors ais deis obrers mes grans de la

població12.

Migradó

Segons un estudi del Serve! d'orientació i informado par a persones estrangeres immigrants a

Ripollet del PMO del gener del 2001, s'observa una arribada de persones procedents d'altres

par sos, relativament baixa. A xifres de desembre de l'any 2000 trobem a Ripollet un total de

624 persones immigrants, procedents d'África, América del Sud i Central, UE, Asia, Europa i

USA.

10 Dades extretes del Cens de població del 1996.
11 Dades extretes del Cens de població del 1996.
12 Dades extretes del Cens de població del 1996.
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Edat & L i ~ V

África

Am. Sud i Central.

Europa UE/E.E.E

Asia

Europa

USA

TOTAL

< 16 anys;

28

16

3

6

0

1

54

36

12

4

6

4

0

62

16-25 anys

Yn

28

11

10

3

1

0

53

T I

23

17

3

5

3

0

51

26-Wanys

1 HV
122

37

27

16

5

1

208

45

44

12

13

8

0

122

45-65 anys

13

9

5

5

0

1

33

JH
3

13

6

4

0

1

27

> 65/anysi
rHJ>
rí ^

0

2

2

0

1

0

5

3

3

3

0

0

0

9

.TOTAL

IV
301

164

75

58

22

4

624

Com podem veure el grup mes destacat és el d'homes entre 26 i 44 anys d'edat i de

procedencia africana. Resultant aquest collectiu, en el seu conjunt, el mes important en volum

d'integrants, amb un total de 301 persones, la qual cosa representa un 48,23 % del total de la

població immigrant.

D'aquest col-lectiu, si passem a referir-nos al nivell de formado, l'estudi fa especial mencíó a la

dificultat en la equiparado deis estudis deis seus paísos al nivell d'estudis cátala. Es pot,

extreure algunes dades del conjunt de les 99 persones entrevistades a l'esmentat estudi:

No finalització de l'ensenyanca primaria

Escolarització primaría

Escolarització secundaria

Titulació Universitaria

TOTAL

%Ndmbre¿;f$

24

11

44

20

99

Si analitzem en profunditat les dades de l'estudi s'observa que de la població africana, un 40%

no assoleix la formado primaria, mentre que l'altre 40% ha estudiat fins la secundaria. De

l'Aménca Central i del Sud veiem que el 55% ha arríbat a assolir estudis secundaris i un 36%

está en possessió de titulació universitaria. En quant a la població d'origen asiátic, tot i que son

molt poques les persones que d'aquest grup integren la mostra, un 33% presenten estudis de

secundaria i un 67% registra una titulació universitaria. Els resultáis de la població d'origen

europeu no común ¡tari son molt similars ais de la població d'origen asiátic.

Si centrem ara la nostra atenció en la situació laboral d'aquest col-lectiu immigrant de Ripollet,

observem que del total un 48,5% son ocupats, deis quals el 60% son homes i el 31% dones.

Mentre que del grup que está en situació de desocupado, el 46,5%, el 37% son homes i el 62%
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dones. El 5% restant es troba fent formado ocupacional o ampliant estudis universitaris, o bé

en situado de jubilado.

Del conjunt d'ocupats ens podem trabar amb dues situacions, persones contractades o bé,

sense contráete. Del conjunt de persones contractades veiem que el 81% d'aquestes presenten

el permis de treball. Peí que fa a les persones sense contráete, el 57% son treballadors sense

papers, el 14% son treballadors amb permfs de residencia pero sense permis de treball i el 9%

presenten permfs de treball.

En quant ais sectors d'ocupació en que s'ubica la població immigrant de Ripollet, el citat estudi

senyala:

Treballadors d'ocupacions diverses 29%

Treballadors d'indústries manufactureres 40%

Treballadors de la construcció 6%

Treballadors de servéis empresarials 11%

Empleats doméstics/neteja d'edificis 14%

Que en el seu global presenten un nivell professional:

Peo no qualificat

Peo qualificat

Ajudant / Auxiliar / Especialista

Oficial 1a.,2na., 3a

Técnic Mig

Técnic Superior

44%

22%

14%

13%

1%

6%

En quant la ubicado geográfica dintre del municipi de Ripollet d'aquest col-lectiu immigrant, cal

assenyalar que el barri que mes població presenta és Can Mas amb 199 immigrants, seguit del

barri Pont Vell-Tiana amb 138 persones.
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2.3. Análisi de la situació del barrí

2.3.1. El barrí Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons

Barrí deis Quatre Cantons

El Barrí deis Quatre Cantons, situat a l'extrem est de la ciutat de Cerdanyola del Valles ha estat

históricament, un barrí d'atraed ó de població. El barrí deis Quatre Cantons, separat del nucli de

la població per la carretera nacional N-150 ha estat un centre de corriere degut, precisament, a

aquesta vía de comunicado, que a I hora ha mantingut a la població del barrí separada de la

resta del poblé.

A data del 31 de desembre del 2001 el barrí deis Quatre Cantons presenta una població de

1.037 homes i 1.061 dones, sumant i fent un total de 2.098 habitants, la qual cosa representa

un 3,76% del total de la població municipal (55.739 habitants a data del 31 de desembre del

2001) 13

Del total d'aquests habitants podem assenyalar que ens trobem amb un barrí relativament jove

on, extrapolant les dades del Cens Nacional del 1996 i fent una projecció estadfstica, podem

afirmar que del total de població el grup mes nombrós sería l'integrat per joves de 21 a 25 anys,

juntament amb el grup d'adults entre els 46 i els 50 anys, ambdós amb valors que oscillarien

(sempre son aproximacions) entre els 170 i 175 habitants per grup. A aquest col lectiu li

seguirien el grup integrat per joves entre 26 i 30 anys, el grup d'edat compres entre 36 i 40

anys i el de 51 i 55 i, en el grup de mes destacats, el grup de 31 a 37 anys. L'aproximació seria

la següent:

:.pjru^d^dát|pi
:N6mtire7d!halfó#
•*•••»• ' i-. . . V . ' i "*t+Si**-* t ¡ ' i - * • - . !

16-20

105

21-25

173

26-30

154

31-35

122

36-40

135

41 -45

132

46-50

173

51-55

135

Font: Baborat a partir de ¡'extrapolado de dades del Cens de 1996. Població
segons el lloc de naixement i edat Municipi : Cerdanyola del Valles. 1996.
Distrícte I. Secció 001.

Ens trobem, dones, amb un barrí de població jove i amb moltes possibilitats de creixement

futures.

En quant al nivell d'instrucció, i segons les dades del mateix municipi, a data del 8 de febrer del

2002 trobem que el barrí deis Quatre Cantons presenta un població amb estudis mitjans, on la

població jove té cada vegada un major grau d'instrucció i on els nivells d'analfabetisme han

13 Padró Municipal de Cerdanyola del Valles. Resum numéric Municipal per districtes i seccions.

Distrícte 1. Secció 001.
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caigut fins a mantenir-se en un 3,07% en el cas de les dones i en un 3,01% en el cas deis

homes. Mentre la poblado sense estudis se sitúa entorn al 3,55% en el cas de les dones i en

un 2,82% en el cas deis homes. Cal assenyalar, pero que la majoria de la poblado sitúa el seu

nivell d'instrucció en l'etapa primaria o EGB (1a.¡ 2na. Etapa comp.) amb un total, entre dones i

homes de 1.114 persones, mentre que la poblado que ha assolit nivells de batxillerat o F.P. se

sitúa entorn ais 332 habitants. El conjunt d'habitants amb nivells d'estudis supenors, se sitúa en

els 96 habitants14

En aquest sentit és important remarcar que la poblado ha de mancar del barrí per accedir ais

centres d'ensenyament, ja que Cerdanyola del Valles no disposa de cap centre d'ensenyament

a la zona, ni d'educació infantil ni secundaria.

En el seu conjunt i a data del cens del 1996 I'Instituí d'Estadística de Catalunya marca la

següenttaula:

Estudtsi

Nombre

Nosap

llegir/

esc.

30

Primaria

incomp.

227

EGB,

1a .

etapa

698

EGB

2na.

etapa

243

F.P. 1er.

Grau.

78

F.P.

2on.

grau.

70

BUPi

COU

200

Titol

mitjá

68

Titol

superior

49

Font: Institut d'estadística de Catalunya. Poblado segons nivell d'instnjcció.
Recompte. Cerdanyola del Valles. 1996. Districte I. Secció 001.

Si centrem l'análisi en la procedencia de la poblado deis Quatre Cantons podem assenyalar

que del total de la poblado, la majoria de la població, no nascuda a Cerdanyola, se sitúa en

una xifra al voltant de les 633 persones15 d'on destaquen les 312 persones que proven en

d'Andalusia del total de 584 que ho fan de la resta de l'Estat. Val a dir que aquesta població

arriba a la localitat, majoritáriament, entorn ais anys 1961 i 1979. En aquesta análisi no

s'observa una incidencia destacable de la població emigrant, situant-se aquest collectiu entorn

a les 33 persones, segons les mateixes fonts.

Així dones, i a mode de conclusió, podem assenyalar que el barrí deis Quatre Cantons presenta

una població básicament jove i amb un nivell baix d'instrucció, la procedencia deis quals se

centra en població arribada a Catalunya i al municipi entorn ais anys 1971 i 1970 atrets per la

major oferta d'ocupació de la zona i les expectatives vitáis.

14 Resum Estadística per nivell d'instrucció. Districte I .Secció 001. Ajuntament de Cerdanyola

del Valles.
15 Font: Institut d'estadística de Catalunya. Població segons I loe de naixement i any d'arríbada

a Catalunya. Cerdanyola del Valles. 1996. Districte I. Secció 001.
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Barrí Pont Vell-Tiana

El Barri del Pont Vell-Tiana, situat a l'extrem oest de la vila de Ripollet, ha estat históricament

un barrí de pas. L'antiga carretera cap a Sabadell i Inexistencia del Celler Cooperatiu, de gran

importancia a la zona, el van dotar de personalitat propia. L'aillament que han provocat les

diferents barre res, tant arquitecto ñiques com naturals al llarg deis anys, han configurat una molt

peculiar situació. El barrí del Pont Vell-Tiana está allunyat del nucli de Ripollet per una

passarel-la, un variant comarcal, un pont, una autopista i un riu. Tanmateix, aqüestes barreres

han fet que la poblado tendls mes cap a la banda de Cerdanyola del Valles, de qui está

separat del seu nucli per una carretera nacional, la N-150 i la llnia ferroviaria.

Adata del 31 de desembredel 2001 el barrí del Pont Vell-Tiana presenta una població de 2.113

homes i 2.045 dones, sumant i fent un total de 4.156 habitants, que representa un 13,00% del

total de la població municipal (31.947 hab.)16

Del total d'aquests habitants podem assenyalar que ens trobem amb un barrí relativament jove

on, extra pola nt les dades del Cens Nacional del 1996 i fent una projecció estadística podem

afirmar que del total de població el grup mes nombrós sería l'integrat perjoves de 21 a 25 anys,

juntament amb el grup d'adults entre els 46 i els 50 anys, ambdós amb valors que oscillarien

(sempre son aproximacions) entre els 170 i 175 habitants per grup. A aquest collectiu li

seguirien el grup integrat per joves entre 26 i 30 anys, el grup d'edat compres entre 36 i 40

anys i el de 51 i 55 i, el grup de mes destacáis, el grup de 31 a 37 anys. L'aproximació sería la

següent:

Nombre díKáb. '^

16-20

145

21 -25

163

26 -30

191

31-35

277

36-40

191

41 -45

161

46-50

148

51 -55

102

Font: Elaborat a partir de ¡'extrapolado de dades del Cens de 1996. Població
segons el ¡loe de naixement i edat. Municipi iRipoUet. 1996. Districte I. Secció7" i
8a.

Aqüestes dades les podem contrastar amb la pirámide d'edat que elabora el mateix ajuntament

de Ripollet i que amb data del 2 de Setembre del 2002 xifra la població de joves entre 12 i

setze anys del barri del Pont Vell-Tiana en 196 i la població entre 17 i 25 anys en 620. Podem

observar dones que l'arribada de població al barri ha estat molt superior a les dades i les

previsions estadtstiques del 199617.

16 Padró Municipal Ripollet. Resum numéríc Municipal per districtes i seccions. Districte 1.

Secció 7a i 8a.

17 Padró Municipal Ajuntament de Ripollet. Pirámide d'edats. Població entre 12 i 16 anys Barrí

Pont Vell i Tiana.
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Ens trobem, dones, amb un barrí de població jove i amb moltes possibilitats de creixement

fu tu res, ja que el creixement urbanfstic ha fet que la dinámica de la població es dispares i el

creixement ha estat molt notable en els últims temps.

En quant al nivell d'instrucció podem assenyalar que la població del barrí Pont Vell-Tiana

presenta aquesta estructura, tenint present que les dades que es teñen son de l'any 1996 i

rema rea nt el fet que el barrí está patint una gran transformado per tot el conjunt de

construccions i arribad es de població jove.

En el seu conjunt i a data del cens del 1996 I1 Instituí d'Estadfstica de Catalunya marca la

següent taula :

1

r

Estudis
\

s
Nombre

no sap

llegir /

esc.

63

primaría

incomp.

354

EGB 1a

etapa

733

EGB 2a

etapa

286

F.P. 1er

grau.

139

F.P. 2n

grau.

90

BUPi

COU

139

Titol

mitjá

55

Tltol

superior

44

Font: Instituí d'estadfstica de Catalunya. Població segons nivell d'instrucció.
Recompte. Ripollet. 1996. Distñcte I. Secció 001.

Al barri existeix un centre d'educació infantil, l'escola Tiana de la Riba, i al seu Ifmit amb el barrí

de Maragall s'ubica l'institut d'ensenyament secundan Lluls Companys, i una altra escola de

primaria que absorbeix la població del barrí que no pot absorbir ('escola Tiana, l'escola

Francesc Escursell. En aquests centres se sitúa la majo ha de població estudiant de la zona,

sent la seva universitat de referencia la Universitat Autónoma de Barcelona.

Si centrem l'análisi ara en la procedencia de la població del barrí del Pont Vell-Tiana podem

assenyalar que del total de la població, la majoria de la població, no nascuda a Ripollet, se

sitúa en una xifra al voltant de les 912 persones al 199618, d'on destaquen les 523 persones

que provenen d'Andalusia del total de 851 que ho fan de la resta de I1 Estat. Val a dir que

aquesta població arriba a la localitat, majoritá ríame nt entorn ais anys 1961 i 1979. En aquesta

análisi no s'observa una incidencia destacable de la població emigrant, situant-se aquest

col lectiu entorn a les 46 persones, segons les mateixes fonts. Aquest volum de població s'está

incrementant de manera espectacular en els darrers temps.

Així dones, i a mode de conclusió, podem assenyalar que el barrí del Pont Vell-Tiana presenta

una població básicament jove i amb un nivell baix d'instrucció, la procedencia deis quals se

18 Font: Institut d'estadística de Catalunya. Població segons I loe de naixement i any d'arribada

a Catalunya. Ripollet. 1996. Districte I. Secció 001.
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centra en població arribada a Catalunya i al municipi entorn ais anys 1961 i 1970, atrets per la

major oferta d'ocupació de la zona i les expectatives vitáis.

Análisi comparatiu: barrí Pont Vell-Tiana / barrí Quatre Cantons

Si centrem l'análisi de les dades de tots dos barrí que conformen, en realitat, el conjunt viu del

que es la zona mancomuna de Cerdanyola i Ripollet, podem assenyalar que el barrí está situat

entre uns eixos de comunicació que l'uneixen i al mateix temps el separen deis nuclis deis

municipis ais quals pertany administrativament: la carretera de Barcelona N-150, i la

passarella, una autopista, la C-58, un ríu, el Ripoll, una varíant, la B-141 i la DV 1411 i la via

ferroviaria. Tot aquest conjunt de barreres han marcat la progressió i l'evolució histórica del

barrí.

A data del 31 de desembre del 2001, si sumem les dades deis Ajuntament de Cerdanyola del

Valles i de Ripollet, el barrí presenta una població de 3.150 homes i 3.106 dones, fent un total

de 6.256 habitants, que representa un 7,13% del total de la població municipal d'ambdues

poblacions (55.739 hab. a data del 31 de desembre del 2001 de Cerdanyola del Valles i els

31.947 a la mateixa data de Ripollet)19.

Del total d'aquests habitants podem assenyalar que ens trobem amb un barri relativament jove

on, extrapolant les dades del Cens Nacional del 1996 i fent una projecció estadística podem

afirmar que del total de població el grup mes nombrós sería I'integral per joves de 21 a 25 anys,

juntament amb el grup d'adults entre els 46 i els 50 anys, ambdós amb valors que oscillarien

(sempre son aproximacions) entre els 170 i 175 habitants per grup. A aquest col-lectiu li

seguirien el grup integrat per joves entre 26 i 30 anys, el grup d'edat compres entre 36 i 40

anys i el de 51 i 55 i el grup de mes destacat el de 31 a 37 anys. L'aproximació seria la

següent:

Cerdanvola del valles:
rGráp:d'édát£Íh&

Nombre d'háb.:

16-20

105

21-25

173

26-30

154

31-35

122

36-40

135

41-45

132

46-50

173

51-55

135

Font: Elaborat a partir de ¡'extrapolado de dades del Cens de 1996. Població
segons el lloc de naixement i edat Municipi : Cerdanyola del Valles. 1996.
Distrícte I. Secció 001.

19 Padró Municipal de Cerdanyola del Valles. Resum numéric Municipal per districtes i seccions.

Distrícte 1. Secció 001. Padró Municipal de Ripollet. Resum Numéric a data del 31 de

Desembre del 2001.Distrícte I .Secció 7a i 8a.
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Ripollet:

Grubíd'edátl^

Nombre d'hab.

16-20

145

21 -25

163

26-30

191

31 -35

277

36-40

191

41-45

161

46-50

148

51-55

102

Font: Elaborat a partir de ¡'extrapolado de dades del Cens de 1996. Població
segons el lloc de naixement i edat. Municipi :RÍpollet. 1996. Districte I. Secció 001

A partir d'aquestes , si fem

;Nómbre¡,d'h"ab.;|:'

16-20

250

una taula

21 -25

336

conjunta (

26-30

345

sns trobem amb els

31 -35

399

36-40

326

següents

41-45

293

resultats:

46-50

321

51-55

237

Ens trobem, dones, amb un barrí de població jove i amb moltes possibilitats de creixement

futures.

En quant al nivell d'instrucció i tornant a la comparativa entre les dades d'ambdós municipis

podem citar el següent:

Cerdanvola del valles:

^Estudisi

"Nombre,

Nosap

Itegir/

esc.

30

Primaría

¡ncomp.

227

EGB,

1a .

etapa

698

EGB

2na.

etapa

243

F.P. 1er.

grau.

78

F.P.

2on.

grau.

70

BUPi

COU

200

Títol

mitjá

68

Titol

superior.

49

Font: Instituí d'estadistica de Catalunya. Població segons nivell d'instrucció.
Recompte. Cerdanyola del Valles. 1996. Districte I. Secció 001.

Ripollet:

:Estudís;

¡Nombre

Nosap

llegir/

esc.

63

Primaria

¡ncomp.

354

EGB,

1a .

etapa

733

EGB

2na.

etapa

286

F.P. 1er.

grau.

139

F.P.

2on.

grau.

90

BUPi

COU

139

Titol

mitjá

55

Títol

superior.

44

Si realitzem, novament la taula conjunta, el resultat és el següent:

Estudis

<f &
Nombre

Nosap

llegir/

esc.

93

Primaria

incomp.

581

EGB,

1a .

etapa

1431

EGB

2na.

etapa

529

F.P. 1er.

grau.

217

F.P.

2on.

grau.

160

BUPi

COU

339

Titol

mitjá

123

Tito!

superior.

93

Analitzant aquesta taula, podem assenyalar que el barrí presenta una població amb uns nivells

baixos d'estudis. Malgrat la similitud de resultats, és important remarcar que la població entre

les zones de Cerdanyola i Ripollet disten en 2.058 persones, a favor de la població de Ripollet.

Si centrem el nostre análisi en la procedencia de la població del barri podem assenyalar que

del total de la població, la majoria no nascuda a Cerdanyola ni a Ripollet, prové majoritáriament

de la zona d'Andalusia:
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Cerdanyola

Ripollet

TOTAL

Náscutsforá^peróa;

ftfl?Esüit;E8panyó«
íñívívfí? V.'^Z^ ^.*JiZé%%

584

851

1435

Nascuts?a Andalusfa':

321

523

844

33

46

79

Font: Elaborado propia a partirde les dades extretes del Cens de Poblado de 1996
de ¡'Instituí d'Estadistíca de Catalunya. Dades de Cerdanyola del Valles i Ripollet.

En general, la data de procedencia o d'arribada al nucli és la mateixa, al voltant deis anys

seixanta i setanta. Tot i així, en els darrers temps s'esta produint una nova onada de població,

d'origen estranger i amb un baix nivell adquisitiu, que se sitúa a la part inferior del barrí.

Així dones, i a mode de conclusió, podem assenyalar que el Barrí del Pont Vell i Tiana presenta

una població básicament jove i amb un nivell baix d'instrucció, la procedencia deis quals se

centra en població arribada a Catalunya i al municipi entorn ais anys 1961 i 1970, atrets per la

major oferta d'ocupació de la zona i les expectatives vitáis i que, en els últims anys está paint

una nova transformado amb una nova onada de població, de major nivell adquisitiu que se

sitúa a la part alta del barrí mentre que la població amb uns nivells mes baixos, tant de formado

com de poder adquisitiu se sitúen a la zona inferior.

2.4. Punts forts i punts febles

En aquest a parta t es presenta l'análisi deis punts forts i punts febles del barri a partir de les

opinions i inquietuds recollides en les entrevistes ais actors locáis, i les reflexions i debats

generats en els tallers participatius.

En primer lloc es presenten de forma sintética els principáis punts forts del barrí que fan

referencia a:

— Les fortaleses: enteses com aquells elements, recursos, habilitats i actituds positives reals

o potenciáis favorables que posseeix el barrí i que constitueixen recursos importants per la

millora de la qualitat de vida de la població infantil i juvenil.

- Les oportunitats: enteses com aquells elements o factors de l'ambient, que sorgeixen des

de fora del barrí pero que afecten a la seva dinámica interna, que son potencialment

favorables i que representen avantatges o beneficis que el barri pot aprofitar.
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En segon lloc es descriuen els principáis punts febles del barrí que fan referencia a:

- Les debilitáis: enteses com aquelles limitacions, defectes o inconsisténcies que el barri té,

que afecten internament o que constitueixen barreres peí seu desenvolupament.

- Les amenaces: enteses com aquelles circumstandes o fets presents en l'entorn que

representen perílls que poden agreujar els problemes ja existents en el barri i impedir o

dificultar el seu desenvolupament.

La descripció deis punts forts i febles facilitará la definido d'estratégies que promoguin

actuacions combinades sobre les quatre variables desertes. En aquest sentit, les estratégies a

seguir han de pretendre consolidar les fortaleses aprofitant les oportunitats (punts forts) i reduir

les debilitáis contrarestant les amenaces (punts febles).

Punts forts

- Existencia d'un teixit associatiu ric i dinámic que treballa activament per la m¡llora del barrí

En el barri existeix un conjunt d'entitats i associacions organitzades entorn ais sectors que

representen i ais interessos que persegueixen. Aqüestes son fonamentalment de tipus veTnal,

reivindicatives, culturáis, educatives i d'assisténcia social i sanitaria. Totes elles es mostren

com p rom eses en la millora del barrí i les actuacions que desenvolupen es dirigeixen en aquesta

direcció.

- Marcada identificado del veinat amb el seu barrí. Destacable consciéncia de barrí

El fet que el barrí quedi afllat per barreres arquitectóniques deis nuclis urbans de Cerdanyola i

Ripollet i que la població se senti "oblidada" per les administracions locáis ha afavorit la

construcció d'un sentit identitari molt fort i compartit entre els habitants del barrí. La consolidació

d'aquesta consciéncia de pertányer al barrí afavoreix a la cohesió social i a la participado

ciutadana.

- Reconeixement del Centre d'Esplai La Gresca com a associació que treballa peí benestar

d'infants ijoves

El Centre d'Esplai La Gresca, malgrat ser una entitat relativament jove ha assolit alts nivells de

reconeixement social per la seva trajectória i les tasques que desenvolupa amb la població

infantil i juvenil del barrí. Des deis seus inicis ha rebut el suport de les entitats veínals i culturáis

del barrí que veuen la necessitat d'un centre d'educació en el lleure per a infants i joves. Per

altra banda, la voluntat d'articulació i sinergia entre les associacions ha mostrat el Centre

d'Esplai La Gresca i el procés de diagnóstic i planificado que aquest ha promogut com un

element mobilitzador de les diferents expressions del teixit associatiu del barrí.
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— Vinculado veínal amb el teixit associatiu, generant una amplia participado ciutadana

Les entitats i associacions del barrí compten amb una base social amplia i ben definida, i amb

una forta implicado deis seus recursos humans. Aquest fet és valorat com una de les seves

fortaleses mes importants. La realització d'actuacions conjuntes dirígides a la poblado del barrí

(la mes rellevant seria les Festes de la Tardor) ha generat una dinámica rica en participado

ciutadana i mobilització social.

- Situado del barrí molt próxima a alguns servéis municipals d'ambdós municipis, destacant

entre aquests, el Casal de Joves i la Biblioteca

Malgrat les limitacions d'accés de la poblado del barrí ais nuclis urbans de Cerdanyola i

Ripollet, existeixen equipaments públics d'ambdós municipis situats en zones próximes al barrí.

El Casal de Joves Altimira de Cerdanyola i la Biblioteca de Ripollet son els recursos mes

próxims i mes valorats per la població del barrí.

- Xarxa viária i de comunicado amplia que dona abast a la població del barrí

La carretera nacional N-150, les autopistes A-18 i A-7, la xarxa de ferrocarrils RENFE i la Ifnia

de bussos interurbans se sitúen próxims al barrí, fet que beneficia la mobilitat deis seus

habitants. Si bé aqüestes infraestructuras de comunicado, per un costat trenquen el tramal

urbá i separen el barrí deis nuclis urbans de Cerdanyola i Ripollet, per altre costat faciliten els

desplacaments de la població del barrí fora deis municipis ais que pertany.

- Arribada de nous ve'íns al barrí, majorítáriament ¡ntegrants del collectiu jove

El barrí, en procés de creixement i de construcció de nous habitatges, és una font d'arribada de

nova població, constituida majorítáriament per famflies joves. Aquest fet suposa l'augment de la

demanada de servéis amb els que el barrí no compta, pero alhora suposa el creixement i la

consolidado de la població del barrí.

- L'existéncia de vies de comunicado potencia el territori per la instal-lacio d'infreestructures

L'existéncia de vies de comunicado potencia el barrí com una zona idónia per a la instal-lacio

d'infraestructures comerciáis i de servéis.
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Punts febles

- Existencia de barrares arquitectóniques i naturals

Inexistencia de barre res arquitectóniques i naturals al barrí, com l'a utopista, el riu i les diferents

carreteres que l'envolten donen al barri un carácter "aíllat" de la majoria de servéis i deis nuclis

d'ambdós municipis. Aquest fet constitueix una de les principáis preocupacions de la població i

és el motor de les reivindicacions del teixit associatiu i veínal, com per exemple el soterrament

de ('autopista.

- Falta de manteniment del barri

La manca d'un manteniment constant, real i efectiu provoca Tapando de zones poc saludables i

inadequades per a la realttzació de les activitats per les quals han estat creades. Les zones

verdes i esportives

- Falta de servéis sanitaris

La falta d'un serve i d'ambuláncíes efectiu i d'un servei medie i pedia trie adaptat a les

necessitats del barri, juntament amb la manca d'informació, que genera rapando de conductes

addictives i poc saludables (com la drogaaddicció des d'edats molt joves i probtemes

d'atimentactó) conformen al barri com a demandant d'una millor qualitat sanitaria.

- Manca de servéis educatius extraescolars i de temps lliure

Inexistencia de dues escoles i un institut allunyats del nucli del barrí generen fragmentado.

Tan mate ix, la falta d'atenció familiar, el fet que els infants passen molt del seu temps sois al

carrer i la manca d'activitats fora de l'horarí escolar incideixen en el rendiment educatiu deis

infants i joves del barri.

- Planificado urbanística inadequada

Hí ha una construcció massiva d'edificis al barri i una gran quantitat de cotxes. Aquesta situado

fa que el barri tingui una distribució urbanística caótica.

- Manca d'una xarxa comercial i industrial

Manca d'una xarxa comercial prou amplia per satisfer totes les necessitats del barrí. La

industria inexistent genera una marxa constant deis treballadors del barrí a zones industriáis.

Treballadors poc especia I itzats i amb marcada precarietat laboral.
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— Baixa preocupado ¡ implicado de les administracions locáis

L'adminístració local presenta manca d'interés per resoldre els problemes del barrí, també es

dona la manca d'un referent municipal que genera una gran mancanga de servéis, recursos i

espais públics. Existencia d'una administrado mancomunada que no resol els problemes reals

del barrí, amb escassos recursos humans, servéis i económics i poca claredat del seu sistema

de govern.

- Manca d'informació a la ciutadania

Malgrat es constata l'existéncia de servéis que s'ofereixen al barrí, la manca d'informació

genera un desconeixement general sobre la seva existencia.

2.5. Problemátiques i altematives de solució

En aquest a parta t es recullen les principáis problemátiques detectades que afecten a la

poblado infantil i juvenil del barrí i les altematives de solució que es proposen. Hem elaborat el

diagnóstic situacional a partir del coneixement obtingut al llarg de les fases anterior.

Coneixement generat, mitjancant diferents instruments, a partir de la participado d'un gran

ventall d'agents socials. Utilitzarem aquí els resultats deis quatre principáis instruments -

Entrevistes ais Actors Locáis, Taller Diagnóstic Participatiu, Tallers Lúdics Infantils, i Jornada de

Reflexió i Treball- que s'exposen a l'apartat de sistematització i que reproduirem aquí de forma

sintética.

2.5.1. Entrevistes

Administrado Pública

Regidoría

Joventut

Cerdanyola

Regidoría

Educado

Cerdanyola

1.

2.

3.

1.

2.

Massificació de la població

Conseqüéncies de barrí de

frontera

Manca d'espais públics

Problemes de dorgodependéncia

Degradado del barrí

li
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Analitzar la participado deis

agents priváis

Valorado del centre cívic

Creació espai polivalent

Crear pía d'infáncia

Treball conjunt administracions

Constitució centre cívic

Enfortiment Mancomunitat
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Regidoría

P rom oció

Económica

Cerdanyola

PCJ Ripollet

Regidoría

Servéis Socials

Ripollet

Regidoría

Participado

Ciutadana

Ripollet

PAME Ripollet

Biblioteca

Ripollet

Mancomunitat

1. Manca d'activitats per joves

2. Manca de valors

1. Manca de servéis

2. Absentisme escolar en els joves

1. Manca paper de els famflies

2. Manca d'espais lúdics

1. Manca de valors

2. Consumisme

1. Manca d'espais públics

1. Potenciar associacionisme juvenil

2. Implicado de l'administració en les

dinámiques associatives

1. Incentivar paper de les famflies

2. Crear llocs de trabada

1. Apropar ais joves al PAME

1. Mi llorar política cultural i juvenil

2. Coordinado agents educatius i

socials

1. Millora del centre cívic

tnstitucions educatives

ACTOR .

CEIP Escursell

Ripollet

AMPA

Escursell

Ripollet

CEIP Tiana

Ripollet

CEIP La Slnia

Cerdanyola

ÍES Lluís

Companys

Ripollet

Escola Adults

Ripollet

PROBLEMATIQUES
'i i. „ *

1. Manca d'atenció

2. Manca d'activitats

3. Desorientado deis joves

1. Manca d'espais

2. Manca d'activitats

3. Manca d'alternatives d'oci

1. Manca d'espais lúdics

2. Manca d'activitats

1. Manca d'espais lúdics

1. Desatenció

2. Manca d'espais

1. Desorientado

2. Manca informado

1. Creació de servéis

2. Creació d'espais

3. Creació d'activitats

1. Creació d'un centre obert

1. Creació d'un centre amb contingut

1. Creació d'espais
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Poblado Infantil no associada

^giACTORSgg

Joves no

associats

1. Manca d'espais lúdics

2. Manca d'equipaments esportius

3. Manca oferta d'oci

4. Manca tran sport públic

^f^lfp:?AtTERNATIVESOÍ#b":->;^U
1. Creació espais oci

2. Creació espai per a joves

Informadors/es claus

Informadors/es

claus

1. Manca espais de trabada per

joves

2. Precarietat laboral

3. Inseguretat ciutadana

1. Creació espai de trabada per joves

amb contingut.

2.5.2. Tallers Lúdics Infantils

Els Tallers Lúdics Infantils van ser una serie d'activitats dirigides a infants amb la finalitat de

recollir el coneixement que els infants teñen sobre el seu entorn mes proper, el barrí, les seves

necessitats, demandes i potencialitats. A continuado recollim de forma sintética les conclusions

extretes.

1.

2

3

4

!|Í|g;||l?RpBL^¡mQUESs ; -*
Falta i degradado d'espais lúdics

educatius, formatius, esportius, d'oci, de

trabada, derelació...

Manca de servéis i activitats

Inseguretat

Desinformadó

1

2.

3.

4.

Millora i creació deis espais lúdics,

educatius, formatius, esportius, d'oci, de

trabada, derelació...

Millora i promoció deis servéis i activitats

Millora seguretat i autonomía

Millora cañáis informatius, foment de la

participado

2.5.3. Taller Diagnóstic Participa ti u

Es van realitzar dos tallers participa ti us, el primer, el Taller Diagnóstic Partid patiu anava mes

dirigit a la detecció de les problemátiques i el segon, la Jornada de Reflexió i Treball anava

encaminada a la proposició d'alternatives de solució.
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En el Taller Diagnóstic Participatiu es van consensuar, entre moltes, les quatre principáis

problemátiques que responien al següents eixos: infrastructura, servéis i activitats, participado i

cohesió social i urbanisme. Al mateix temps es van detectar les causes i les conseqüéncies

d'aquestes problemátiques i es van comencar a apuntar algunes possibles estratégies de

solució. A continuado reproduirem les problemátiques i les alternatives.

r ^ i í l i ^ í í S P R O B l l E M A T I C A ^ r ^ E ^

Poques activitats i servéis

Manca d'esplais

Manca de participació

Desordre urbanístic

pS^#^W*l^ERNATO^^

1. Reivindicar a I'Administrado Pública

2. Impulsar noves iniciatives i activitats

3. Sinergia entre entitats: fer xarxa

4. Foment associacionisme juvenil

1. Ocupació d'espais en desús

2. Reivindicado d'espais

3. Análisi d'espais possibles i usos

1. Innovaren comunicado i informado

2. Implicar poblado

3. Punt d'informació juvenil

1. Reivindicar millores

2. Planificado comunitaria

3. Pressupostos participatius

2.5.4. Jornada de Reflexió i Treball

En la Jornada de Reflexió i Treball, plantejada com a continuado del primer taller participatiu,

es va centrat en la projecció i la planificado d'estratégies de solució a les problemátiques

detectades. A continuado reproduím de forma sintética les estratégies d'actuació.

i

2.

3.

4.

^ir'INJA^^pVES-=-i;jf|:
Consultar ais joves

Millorar comunicado i

informado

Creació d'un espai per

joves

Consolidar l'esplai

1. Millorar coordinado,

buscar complicitat, fer

xarxa

2. Millorar comunicado i

informació

§\

1

2

3

4

^NUNISTRACIpLOgAU^

Demanda de debat públic

Reivindicado

descentra I ització servéis i

activitats

Reivindicado d'un espai

Entrega del projecte

resultant de l'estudi

Un com vistes les problemátiques detectades i les alternatives de solució proposades en cada

un deis instruments utilitzats passem ara a fer una caracterització general del barrí en quan a

les problemátiques i a les alternatives. Del ventad d'informació adquirida i de la diversitat de

coneixements generáis a partir deis espais de participació i els instruments d'investigació
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utilitzat hem emfatitzat aquells aspectes mes propers a l'ámbit d'actuació del Centre d'Esplai La

Gresca i al teixit associatiu en que s'insereix. Hem organitzat aquest a parta t en dos blocs, un

dedicat a la poblado infantil i l'altre a la poblado juvenil, estructuráis a partir de les tres

problemátiques mes recurrents i generalidades: l'espai, les activitats i els servéis i la

participado.

Poblado infantil

Espais

La principal problemática detectada i la que major émfasi ha recollit és la manca d'espais

apropiats per la població infantil que cobreixi diferents necessitats i amb funcions diverses. En

aquest sentit, es detecta la manca d'espais verds, espais lúdics, espais educatius (no formáis),

espais de lleure, espais de trabada i relació, etc. En definitiva, espais d'interacció social que

afavoreixin el creixement i desenvolupament deis infants en tots els seus aspectes.

Activitats i servéis

Paral lelament a la falta d'espais també es detecta la necessitat d'activitats i servéis dirigits a la

població infantil que complementin la seva formado reglada. L'oferta d'activitats extraescolars

que es realitzen els tres centres d'educació infantil i de primaria que atenen la població del barri

es valora com insuficient i la ubicació allunyada d'aquestes escoles dificulta l'accés deis infants

a les activitats existents. Es veu la necessitat de dinamitzar els espais que actualment utilitza la

població infantil com és el Centre Cfvic i el Pare Masot amb activitats formatives no reglades,

activitats d'oci, esportives, de trabada i relació.

Participado

Davant la necessitat d'espais que continguin activitats i servéis dirigits a la població infantil es

valora la importancia d'augmentar els nivells de participado, fer sinergia entre les entitats i les

administracions publiques per dinamitzar el barrí.

Població juvenil

Espais

De forma similar al que s'ha exposat referent a la població infantil, en el cas deis joves també

es detecta la necessitat de crear espais dirigits a aquest col-lectiu en la seva diversitat de

funcions: d'espais d'oci, formatius, esportius, musicals, de trabada, etc.

Activitats ¡servéis

Aquests espais, la necessitat deis quals s'ha detectat, hauria d'oferir un serie d'activitats i

servéis adequats a les demandes de la població juvenil com: formado no reglada, en noves
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tecnologies i per a la inserció laboral, punt d'informació juvenil, activitats de lleure no

consumistes, d'oci nocturn, esportives, espectacles...

Participado

Per garantir la participado deis joves es valora la importancia de promoure l'associacionisme

juvenil, l'establiment de cañáis de comunicado i divulgado (punt d'informació juvenil) i

l'autogestió d'espais i activitats pels propis joves organitzats.

3. Diagnóstic institucional

3.1. Caracterítzació deis agents socials del barrí

3.1.1. Administrado pública

Mancomunitat de municipis

El barrí Pont Vell i Tiana a nivell administratiu-institucional i económic depén básicament de dos

municipis, Cerdanyola del Valles i Ripollet; tot i que hi ha una tercera poblado, Monteada i

Reixach agregada a la mancomunitat l'any 2000 i amb la que es comparteixen uns temenys a la

zona de Redosa i part del Polfgon Industrial de la Ferrería.

La presidencia d'aquesta mancomunitat canvia anuatment en un deis tres municipis, tot i que

les zones que es comparteixen amb Monteada no es traben estrlctament al barrí, i per tant, les

polftiques d'actuació i els recursos tant humans com económics dedicats al barrí no els hi son

competencia.

Aqüestes tres administracions desglossen les seves competéncies en una gerencia técnica

anomenada mancomunitat de municipis, responsable de la intermediado entre les

administracions i la vida diaria del barrí. Es tracta d'una estructura técnica i administrativa que

hauría de garantir una gestió adequada deis recursos destinats al barrí. Actualment, el gerent

de la mancomunitat s'ubica al centre de I'INEM de Cerdanyola del Valles i comparteix les

tasques d'aquesta gerencia amb d'altres pro pies a l'ajuntament de Cerdanyola.
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'Ajuntáment

Ripolleí

Mancomunitat

C. civic

íAjuntament

Monteada

La Mancomunitat de Municipis Cerdanyota-Ripotlet está inscrita en el registre de

mancomunitats de la Provincia de Barcelona al Ministerí d'Administracions Publiques amb el

número 0508008.

Inicialment, la Mancomunitat presentava com a " obras y servicios":

1. El sostenimiento del Cuartel de la Guardia Civil y la Asamblea de la Cruz Roja.

2. Servicios de alumbrado público, pavimentación y regulación del tráfico en las vias comunes

y pasos subterráneos.

3. Creación y sostenimiento de escuelas y campos electorales que se consideren de interés

comunal.

La Mancomunitat de Municipis Cerdanyola-Ripollet neix ais anys seixanta amb la voluntat de

gestionar un edifici, l'antiga caserna de la Guardia Civil, que se situava en una zona "comuna "

a la gestió de tots dos municipis. A partir d'aquest edifici es comenca a parlar de la

Mancomunitat.

No será fins l'any 2000, quan la Comissió Gestora de la Mancomunitat redacta uns nous

estatuts20 on queden reflectits els següents articles:

Art. 3r. La comissió gestora de la mancomunitat estaré integrada pels
alcaldes/esses deis municipis mancomunáis com a vocals nats, i tres
regidors/es de cada ajuntament, designáis peí mateix i per majoria
simple.

ArtAt La presidencia de la mancomunitat será desenvolupada, amb
carácter rotatiu i periodicitat anual, pels alcaldes/esses deis
ajuntaments que formen la Mancomunitat, actuant com a vice-
presidents/es els altres alcaldes/esses

20 BOPB: 17/11/2000. Núm.276/Pág.44
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Art. 6ó. La comissió celebraré sessió extraordinaria una vegada, al
menys, cada sis semestres, i amb carácter extraordinari, sempre que
la convoqui el president/a o la proposin la quarta parí, al menys, del
número legal de membres de la comissió.

En el mateix articulat s'estableix quines serán les funcions de la Mancomunitat:

Art. 8. La mancomunitat té com a objecte unir els esforgos i
possibilitats económiques deis tres municipis per a la creado i
sosteniment de servéis que interessen ais ajuntaments mancomunáis.

Art.9. Per a la consecució deis objectius proposats, la mancomunitat
podré promoure tota mena d'activitats i prestar tots els servéis públics
d'interés comú per ais municipis mancomunáis, en l'émbit de les
matéries següents.

A) L'ordenació del trénsit de vehicles i de persones en les vies
urbanes.

B) L'execució urbanística i, especialment, la installació i conservado
de servéis urbanfstics (enllumenat públic, pavimentado,
clavegueram, etc.).

C) La protecció del medi, els servéis de neteja viária, de recollida i
tractament de residus.

D) La protecció de la salubrítat pública i la participado en la gestió de
l'atenció primeria de la salut, que inclouré el servei d'orientació i
planificado familiar.

E) Els servéis funeraris.
F) La prestació deis servéis socials i la promoció i la reinserció socials.

G) El transport públic de viatgers.
H) Les activitats i les installacions culturáis i esportives, l'ocupació del

lleure.
I) La creado, promoció i sosteniment de mitjans de comunicado

social.

Sense perjudici de les anteriora final itats, la Mancomunitat podrá portar a terme a I tres

actuacions que especfficament li siguin encomanades pels ajuntaments mancomunats, d'acord

amb alió que preveu l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

A fináis de l'any 2000, la Comissió permanent de la Mancomunitat decideix establir el carree

d'un gerent que coordines totes les tasques a desenvolupar dins la Mancomunitat per tal de

facilitar els contactes de la poblado amb ¡'administrado. Tanmateix , i en la mateixa sessió, es

vota a favor de la incorporado d'un tercer municipi a aquesta Mancomunitat; Monteada i

Reixach.
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Aquest municipi s'incorpora atenent una serie de raons, entre elles, i potser la mes rellevant, la

urbanització de la zona de la Redosa, limltrof amb tots tres municipis i que presenta unes

necessitats similars a les que ja formaven part deis terrenys de la Mancomunitat. Al mateix

temps, s'está treballant per a la realització d'una xarxa de transport públic interurbá entre tots

tres municipis que permeti ais habitants una millor i mes fluida comunicado.

La Mancomunitat en aquests darrers anys ha anat incrementant el seu pressupost. Aixl del

pressupost del 2001, d'un total de 388.548,50 €, s'ha passat al 2002 a un pressupost de

416.465,46 €.

El pressupost del 2002 de la Mancomunitat es nodreix de les següents fons de financament, el

29.1% prové de l'Ajuntament de Cerdanyola del Valles, e! 20.1% de l'Ajuntament de Ripollet, el

5,6% de I* Ajuntament de Monteada ¡ Reixac, el 43.3% de la Generalitat de Catalunya i el 2 ,1%

d'altres ¡nstitucions.

Anualment la Mancomunitat presenta les accions realitzades i les projectades. Les ultimes

accions reaützades per la Mancomunitat son :

- Adequació de tot l'enllumenat públic de la Carretera de Barcelona, N-150, que presentava

greus deficiéncies.

- L'adequació de l'antic Centre Cívic, Can Comas.

- Creado a la zona d'un Centre de Planificado familiar a la zona, situat al CAP 2, que

s'insta I la i gestiona la Mancomunitat des de Febrer del 1986.

- Adequació del nou Centre Cívic Mancomunitat. Pintura i manteniment básic.

El projecte d'aquest any pretén desenvolupar les següents accions a la zona mancomunada del

Barri Pont Vell - Tiana - Quatre Cantons :

- Millora de tota la xarxa d'enllumenat públic de la Carretera de Barcelona.

- Facilitar els accessos peatonals al CAP 2, creant diverses rampes que permetin a persones

amb mobilitat limitada l'accés a peu de planta del CAP 2.

- Realització d'un estudi técnic sobre les característiques constructives de l'antic Centre

Cívic, Can Comas, per tal de veure les possibles accions a desenvolupar en aquest

equipament municipal.

- Adequació de l'edifici de la Creu Roja, millora i reordenament de les plantes, instal-lacio

d'un ascensor i de mi I lores en els accessos generáis al centre.

- Adequació Centre Cfvic mancomunitat, creant un segona porta d'accés independen* al bar.
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- Reordenació del Carrer de l'Estació/ Avinguda de la Creu Roja des de la zona deis quatre

cantons ( encreuament de la carretera de Barcelona - N150 - amb l'Avinguda de la Creu

Roja/Passeig de l'Estació.) fins a la passarel-la de vianants.

En resum, la Mancomunitat de Municipis, sense teñir la intenció de convertir-se en un órgan

autónom de gestió municipal, intenta gestionar i donar solució immediata ais problemes i

caréncies básiques que es donin al barrí atenent a les competéncies que, per llei, li han estat

atorgades.

La zona deis Quatre Cantons i Pont Vell - Tiana, será una de les zones d'importants canvis en

un futur no gaire llunyá amb la construccíó d'habitatges, la instal-lació d'un nou ambulatori i el

previsible can vi en la estructura de la carretera de Barcelona, amb els nous accessos de

Cerdanyola, tant el Nord com el Sud. Aquest canvis conformaran un nou barrí amb noves

perspectives i noves necessitats que la Mancomunitat ha d'intentar assolir complint el que está

esta ble rt pels municipis que la conformen.

Com es pot detectar fácilment, entre les funcions i competéncies de la Mancomunitat

establertes en els estatuts i les actuacións reals de la mateixa hi ha una gran distancia. En

aquest sentít es descuiden aspectes fonamentals en quan a la prestació de servéis socials, de

promoció i reinserció socials; a la realització d'activitats culturáis, esportives i de lleure; i la

creació, promoció i sosteniment de mitjans de comunicació social. Tal com s'exposa en el

diagnóstic situacional, les principáis problemátiques que afecten a la poblado infantil i juvenil

del barrí coincideixen en aquells aspectes que la Mancomunitat descuida.

La Mancomunitat produía esdevenir una bona instancia per la gestió deis afers públics del

barrí, pero actualment la seva capacitat es veu molt limitada per la falta d'una major estructura

técnica, peí redu'ft pressupost que disposa i per la manca de voluntat política de les

administracions implicades.

Altres árees de I'administrado pública

En aquest a parta t es presenta el diagnóstic de les árees i regidoríes deis municipis de

Cerdanyola del Valles i Ripollet que teñen major o menor incidencia al barri i, concretament

amb la població infantil i juvenil.

A mode de conclusions generáis s'ha identificat un ampli desconeixement de la situació real del

barri, de la població infantil i juvenil i de les seves necessitats i problemátiques.

Tot i així, destaquem una diferencia substancial entre ambdues administracions locáis. Peí que

fa referencia a les actuacions especifiques al barrí, les dues administracions manifesten el seu
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I

ámbit d'actuació a nivell municipal i, per tant, no mantenen accions concretes al barrí. Tot i així,

l'ajuntament de Ripollet té un coneixement mes ampli de quina és la situado real deis infants i

joves i quin hauria de ser el paper de 1'administració i de les associacions en materia de

col-laboració.

Es detecta aquest coneixement mes ampli i es justifica amb les collaboracions ja existents

entre les are es de l'administració de Ripollet que treballen majorítáríament amb els collectius

d1 infancia i joventut i les entitats i institucions amb les mateixes finalitats. A mes a mes, tot i la
i

mancanca d'una consciéncia municipal al barrí, la seva poblado és mes propera al municipi de
i

Ripollet que al municipi de Cerda n yo la del Valles.

Cerdanvola del Valles
i

i

Regidoría de Joventut (

La regidoría de joventut s1 ubica dins Tarea de servéis a les persones, de la qual en depén

orgánicament. La Unía d'actuació principal és dotar de servéis a la poblado juvenil

promocionant la participado a través del SU (servei d'informació juvenil) i des del casal de

joves AI ti mira des d'on es parteix de la filosofía de l'exclusivitat per a joves i s'ofereix informado

i recursos. |

|

Les principáis accions realitzades durant l'any 2002 han estat la dinamització deis centres de

secundaria a través del programa de descentralizado de la informado a les escoles i l'escola

de música (com activitat principal del casal).

La manca d'informació sobre les activitats i projectes que es duen a terme des del serve i juvenil

és una de les principáis radns perqué la poblado juvenil del barrí Pont Vell i Tiana no hi

accedeixi. El serve i descentra I itzat de la informado a les escoles de secundaria no té incidencia

al barrí, ja que, la major part deis i les joves del barrí estudien a centres de Ripollet.

i
El fet d'estar allunyat del nucli urbá del municipi i que no hi hagi cap espai en concret on fer

arribar aquest tipus d'informació, provoca que els i les joves no tinguin un accés fácil a rebre-la i

que, per tant, no s'identifiquin amb el casal de joves ni amb les activitats que s'hi desenvolupen.

Les barre res, tant arquitectóniques com psicológiques, en quan el creuament de la carretera

nacional N-150, fa que s'entengui el casal de joves com un espai allunyat al seu entorn, un
i

espai que no els hi és propi i,,en el que no se senten ni segurs ni identificáis.
i

El servei municipal, per altra banda, central i tz a les actuacions al centre urbá del municipi no

incidint en polltiques de barril i, per tant, hi ha una desconeixenca generalizada de quina és la

realitat social deis barris mes allunyats d'aquest nucli urbá.
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I

Ignorant aqüestes realitats, i1 peí que fa at barrí Pont Vell i Tiana, s'identifica una manca

d'informació i interés mutu entre el servei juvenil i la poblado juvenil del barrí.

Servéis Socials i

La regidoría de servéis socials de Cerdanyola juntament amb sanitat formen la regidoría de

be n estar social, ubicades dins I'área de servéis a les persones.

Les línies d'actuació d'aquesta regidoría s'estructuren a nivell deis departaments de familia,

joventut, gent gran i acoltida i s'amplien a dos programes concrets amb I'oficina técnica del pía

d'igualtat i la comissió de solidar i tat i cooperado.

Les principáis accions realitzádes durant l'any 2002 han estat els programes d'atenció primaria

de gent gran, de prevenció de la drogaaddicció, "una nit d'il-lusió per a tothom", pía d'acollida i

el programa "apropem-nos"; juntament amb els diferents sistemes de beques per activitats de

menjadors escolare, llibres, integrado a DAPSI o EAP i activitats de vacances.

i

i

Com a servei municipal, no diferencia actuacions especifiques ais barris, i per tant, no identifica
i

la situació específica deis infants i joves del barrí Pont Vell i Tiana que s'acolliran a les línies
i

d'actuació generáis al municipi.
i

i

Regidoría d'educado ,

La regidoría d'educació está ubicada dins l'área del servei d'atenció a les persones i

s'estructura a partir de I'escola de música, l'escola municipal la Sfnia, el servei de dinámica

educativa i el servei d'educacjó central amb escoles de primaria i secundaría.

Els principáis programes realitzats durant l'any 2002 han estat Cerdanyola educa i ('escola de

música. |

La regidoría d'educació té poca incidencia al barrí Pont Vell i Tiana, principalment, perqué la

majo ría de poblado infantil estudia a centres de Ripollet. Únicament es preveu que amb

l'augment poblacional que rebrá el barrí en pocs anys, será necessarí ampliar la oferta
i

d'escoles publiques.
i
i

Per altra banda, les activitats com "Cerdanyola educa" i TEscola de música" no son activitats

que la poblado del barrí Pont Vell i Tiana hi tinguin un fácil accés, ja siguí per la manca

d'informació d'aquests programes com perqué les infrastructures on es duen a terme aqüestes

activitats queden massa allunyades del barrí.
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Regidoría de promoció económica

L'área de promoció económica está estructurada en dos servéis: el servei d'activitats

económiques i el servei municipal d'ocupació.

El servei municipal d'ocupació s'orienta a accions personalidades d'orientació i inserció laboral

a partir de mecanismes de gestió, mecanismes de seguiment i difusió, publicado i vies de

motivació i participado de la població.

Les principáis accions própies del servei municipal d'ocupació es concreten en la inserció

laboral, el servi d'autoempresa i els cursos de formació ocupacionals a l'escola taller Can Serra.

La manca d'informació sobre els servéis que s'ofereixen des d'aquest servei a la població

juvenil i, la ubicado de l'escola taller Can Serra, ubicada en un deis barris mes allunyats en

referencia al Pont Vell i Tiana, provoca no només un desconeixement deis servéis que

ofereixen sino, la seva propia existencia.

El desconeixement mutu, tant del servei com de les necessitats de la població juvenil del barrí,

és una de les conseqüéncies d'una manca d'interés en entendre les necessitats própies de

cada zona del municipi i, provoca, que el servei en temes d'ocupació al barrí, peí que fa

referencia a Cerdanyola, no tingui cap mena d'incidéncia.

Regidoría de cultura

Com estructura política, la regidoría de cultura s'ubica dins l'área de servei a les persones i té la

seu a l'Ateneu de Cerdanyola.

Les llnies d'actuació d'aquesta regidoría es basen en la creació i suport de la difusió

sociocultural, la promoció i l'ampliació del patrimoni. Referent a la creació i suport de la difusió

sociocultural, les accions realitzades es concreten en activitats com Festivals (de cinema,

música i Rialles), Festes municipals, programes com l'estiu és teu, Jornades culturáis, la

publicació de la revista cultural i Aules d'internet.

En quan a la incidencia que aquesta regidoría té al barrí Pont Vell i Tiana, es detecta un

desconeixement sobre quina és la situació real i quines son les seves necessitats.

No es realitzen actuacions especifiques al barrí, sino que aqüestes es concentren al barrí de

centre del municipi. L'accés, peí que fa a la població infantil i juvenil, ais programes i activitats

que realitza Tarea és difícil. La informado no es deseentralitza i, per tant, no arriba al barrí i, el

centre on es realitzen aqüestes activitats queda molt allunyat de l'entorn del barrí.
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RIPOLLET

Patronat de cultura i ioventut

La regidoría de cultura i joventut s'ubica al patronat municipal de cultura i joventut de Ripollet

(PMCIJ), centre autónom de l'ajuntament i dirigit per la regidoría de cultura.

En l'ámbit cultural tracta de vehicular i vincular totes les activitats a través de les entitats, tot

estenent la cultura al poblé de Ripollet. Peí que fa a l'ámbit juvenil, descentra I itzar la informació

per tal que arribi al major nombre de poblado juvenil possible.

Les principáis accións realitzades durant l'any 2002 han estat la gestió de les demandes de les

entitats, la coordinado de les festes municipals, la coordinado de la biblioteca municipal, el

concurs de teatre amateur i suport a les escoles i entitats.

Própiament al barrí no hi ha accions concretes per part del PMCIJ, tot i que partint de la filosofía

en vehicular i vincular les activitats a través de les entitats, les actuacions se centren en el

suport cap a les entitats del barrí, que son qui les duen a terme.

Regidoría de servéis socials i ensenvament

Peí que fa referencia a l'estructura organizativa, comparteixen regidoría servéis socials i

ensenyament. Les linies a"actuado s'orienten a cobrír les necessitats básiques de la poblado

mes desvalguda amb projectes concrets per infancia i gent gran, familia i joves.

Les accions realitzades durant l'any 2002 han estat l'atenció directa a les persones sol-licitants,

programes de salut mental i sobre absentisme escolar i el sistema de beques escolars i

d'activitats d'estiu.

Tot i que no existeix una actuado concreta al barrí Pont Vell i Tiana, el fet que les escoles

publiques de Ripollet son, majorítáriament, a les que acudeixen els infants i joves del barrí, hi

ha una coneixenca clara de quines son les seves necessitats i problemátiques.

Per altra banda, la existencia d'una relació entre Tarea de servéis socials i associacions del

barrí com Creu Roja, el Centre d'Esplai La Gresca i l'Associació de Veins Can Tiana-Pont Vell,

la fa mes propera al barrí i a la seva poblado.

Patronat municipal d'esports (PAME)

El PAME és una fundado pública que es regeix peí consell d'administració, que está format per

regidors de l'ajuntament, representaras de les entitats esportives locáis, de les escoles

publiques i privades de la localitat, un secretan delegat, un gerent i la interventora de

Tajuntament.
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Es constitueix com l'órgan encarregat del desenvolupament de la política municipal en materia

esportiva i d'ocupado del temps lliure al terme de Ripollet.

Les principáis accions i activitats realitzades durant l'any 2002 han estat les classes de natació i

gimnástica (a escoles i extraescolars), el suport a les entitats i el manteniment de les

installacions esportíves.

Hi ha un desconeixement de quina és la situado específica deis infants i joves del barrí. S'entén

com a servei municipal que ha de preveure eis mecanismes necessans per apropar eis infants i

eis joves al servei que ofereixen pero no es contemplen eis mecanísmes per dur-ho a terme.

Patronat municipal d'ocupació

El patronat municipal d'ocupació és un organisme independent amb un consell d'administra ció

format per representants de l'ajuntament, partits polítics, sindicáis, patronals i altres agents

socials.

La principal línia d'actuació es defineix com l'eradicació de l'atur i la promoció de l'ocupació

mitjancant pol (tiques actives d'ocupació, destinades a aquelles persones que es tro be n en

situado de recerca de feina.

Les principáis accions que es duen a terme des del patronat son la orientado i l'assessorament

laboral, la borsa de treball, el club de la feina i la formado ocupacional.

Existeix un desconeixement de quina és la situado deis infants i joves del barri i de les seves

necessitats i problemátiques. Per altra banda, no es realitzen actuacions concretes al barrí, tot i

que és un patronat amb seu al barrí que treballa per la promoció de l'ocupació. La manca

d'informació dirigida a la població juvenil i la ubicado del centre (a la part alta del barri),

provoca, per una banda l'aíllament d'un centre sense incidencia ni al barrí ni a nivell municipal i,

que eis i les joves sense informado no es traslladin fins al centre per a poder-la rebre.

3.1.2. TEIXIT ASSOCIATIU

Al barrí Pont Vell-Tiana quantitativament existeix un bon teixit associatiu format per 13 entitats

que es recullen a continuado: associacions veinals (AA.W. Can Tiana-Pont Vell, AA.W.

Quatre Cantons), associacions culturáis (Comissió de Festes de la Tardor, Diables de Ripollet),

entitats reivindicatives (Plataforma Valles Net de Residus, Fórum Soterrem I'Autopista) entitats

d'assisténcia social i sanitaria (Creu Roja, Associació de Malalts de Parkinson, Centre de

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoc), entitats socio-educa ti ves (Centre d'Esplai La
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Gresca) i altres entitats com l'Associació de Pesca, l'Associació de Radioaficionats i

l'Associació de Comerciants.

Des d'una perspectiva qualitativa, la capacitat institucional, de gestió, económica i política deis

diversos actors socials és molt variable, com també ho son els nivells de consolidado,

1'experiéncia, el reconeixement social i la capacitat técnica. A continuado presentem d'una

forma molt sumaria les principáis entitats del barrí.

La Comissió de Festes de la Tardor va néixer l'any 1980 a partir de la iniciativa d'un conjunt de

veíns i veínes d'organitzar les festes del barrí amb un carácter reivindicatiu per posar fi a

l'abandó del barrí i per cobrír la necessitat d'activitats de I leu re. Es tracta d'una entitat que es

basa en el voluntariat, amb la participació d'un grup de 5 a 8 persones que durant les festes es

multiplica fins arribar a 30. La Comissió de Festes compte amb recursos económics generats

per les própies activitats i provinents de l'administració pública i es reuneix al centre cfvic.

Els Diables de Ripollet és una entitat creada l'any 1985 amb l'objectiu de difondre la cultura

tradicional catalana del foc i el seu gaudi. Desenvolupen diverses activitats com els correfocs,

tallers de foc a les escoles i entitats, mostra de bestiari i activitats especiáis. L'entitat está

integrada per 25/30 membres i s'autofinancia, no rep subvencions sino que les seves

actuacions son remunerades. Els Diables es reuneixen al centre clvic.

L'Associació de Veíns Can Tiana-Pont Vell neix ais anys 80, tot i que té antecedents en

l'Associació de Veíns Verge de Montserrat, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida del

barrí. L'associació trebaila aspectes urbanfstics i necessitats deis veíns i participa activament

en les plataformes i fórums reivindicatius, no rep subvenció ni gestionen recursos propis.

L'associació que compta amb uns 100 socis i sócies es reuneix a l'antiga escola Tiana.

L'Associació de Veíns Quatre Cantons neix ais anys 80 amb l'objectiu de millorar el barrí.

Realitzen diverses activitats com cursos, concursos, informacions i reivindicacions peí que

reben subvencions de l'administració i gestionen recursos propis provinents de les quotes deis

80 socis i sócies. L'entitat es reuneix al centre clvic.

El Centre d'Esplai La Gresca neix l'any 1994 amb la finalitat de crear un espai per l'educació en

el lleure d'infants i joves. Compta amb la participació d'uns 50 infants i joves i realitza diverses

activitats com esplai de dissabte, casáis d'estiu, colónies, casal jove, etc. Disposa de recursos

provinents majoritáriament de l'administració pública i altres institucions. L'Esplai té la seu al

centre clvic.

El Fórum Soterrem l'Autopista és un fórum d'entitats que promou el projecte de soterrar

l'autopista C-58 peí seu pas per Ripollet. Realitzen diverses activitats i accions per informar,
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difondre i reivindicar el projecte. El fórum rep aportacions puntuáis per a actes concrets

d'associacions de veins, federacións de veíns i partits polítics.

La Creu Roja Cerdanyola-Ripollet treballa amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les

persones. Compta amb una estructura técnica formada per tres persones remunerades i un

col-lectiu de voluntaris. L'entitat realitza diverses activitats i projectes com l'acompanyament a

la gent gran, classes de repás i tallers, formado en voluntariat, servei d'informació a l'immigrant

i programa intergeneracional. L'entitat es financia a través de les quotes del socis i sócies amb

collaboració amb altres entitats i l'administració i s'ubica en un local cedit per l'ajuntament.

La Plataforma Valles Net de Residus es crea l'any 2001 amb l'objectiu de desenvolupar una

campan ya ciutadana per la reconsiderado del projecte eco pare 2 i per una nova política de

residus i medi ambient. No existeixen socis pero han recollit 1300 adhesions a la campanya.

Han realitzar diverses activitats i accions per difondre la campanya i compten amb les

aportacions deis veíns i veínes.

L'Associació de Malalts de Parkinson está formada per 60 socis i 4 voluntaris que

desenvolupen diverses activitats i projectes amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida deis

malalts de parkinson com conferencies, tallers, servéis de legopedes, fisioterapia, terapia

familiar... Es nodreixen de les quotes del socis i de recursos provinents de l'administració i

altres institucions.

En general, podem dir que es tracta d'entitats poc institucionalitzades i poc professionalitzades,

de carácter informal i basades fonamentalment en el treball voluntan. La base social de les

entitats es molt variable i poc definida com ho son el número de socis, membres i

col laboradors. En aquest sentit, el voluntariat és un deis principáis trets que fonamenta la

dinámica de les entitats. Es tracta d'entitats sorgides i mantingudes des de la societat civil, en la

majoria d'elles existeix una forta implicació deis recursos humans i aquesta és valorada com

una de les seves fortaleses mes importants. Poques entitats compten amb personal remunerat i

tot el treball recau sobre els seus membres associats i voluntaris.

Per altra banda, les entitats teñen les seves seus socials en espais públics i utilitzen

infraestructuras cedides pels ajuntaments, fonamentalment el centre elvic. Peí que fa ais

recursos económics generalment es detecta una forta dependencia económica de

l'administració pública, tot i que també es compte amb recursos propis provinents de les quotes

deis associats i deis ingressos que autogeneren.
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Peí que fa a la forma jurídica que preñen les entitats son majoritáriament associacions, inscrites

en el Registre d' Associacions de la Genera I itat de Catalunya i ens els registres municipals de

l'Ajuntament de Cerdanyola del Valles i de Ripollet.

En termes generáis, la major part d'entitats valoren com a punts forts els recursos humans i la

disposició de t re bal I, així com la motivado i la sensibilitat deis seus membres. Per altra banda,

es valora com a punts febles la falta de recursos i la capacitat de gestió.

3.1.3. Sociograma

El sociograma ens serveix per representar gráficament el conjunt d'institucions, entitats i

col lectius que interactuen en el barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons. Observant el

sociograma ens podem fer una idea de les relacions socials, institucionats i de dependencia

económica entre tes administracions locáis i les associacions i entitats presents al barrí.

Respecte a l'eix vertical, a la part superior del sociograma apareixen les administracions

publiques que incideixen en el barrí, posant l'émfasi en les administracions locáis de

Cerdanyola del Valles i Ripollet i les seves res pee t ¡ves estructures funcionáis i organitzatives. A

la part inferior del sociograma apareixen les diferents expressions del teixit associatiu del barrí.

Respecte l'eix horitzontal, a la part dreta se sitúen les administracions i entitats que pertanyen

al municipí de Ripollet, a la part dreta les administracions i entitats que pertanyen al municipi de

Cerdanyola del Valles i a la part central aquelles que actúen de forma mancomunada entre els

dos municipis.

S'ha realitzat una fragmentado del sociograma que resta subdividit entre: el sociograma I, que

mostra les relacions institucionals entre els diferents agents socials del barrí i el sociograma II,

que riostra les relacions económiques entre el teixit associatiu i les administracions publiques,

tant municipals com supramunicipals.

Les figures geométriques que constitueixen el sociograma ens indica el tipus d'agent social, ja

sigui administrado pública com teixit associatiu. Les fletxes mostres les relacions socials que

ens permetrá veure com es vinculen els diferents grups implicáis. Les ratlles poden ser mes o

menys gruixudes depenent del grau i la naturalesa de la relació.

A continuado s'exposen algunes observacions a destacar a partir del sociograma:

Les entitats que mantenen nivells mes alts de relació interinstitucional son I'AA.W. Can Tiana,

la Comissió de Festes de la Tardor, els Diables de Ripollet i el Centre d'Esplai La Gresca.

Aqüestes entitats formen el nucli de la xarxa associativa del barrí. La major part d'aqüestes
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treballen dins l'espai comú del Centre Cfvic Mancomunitat, fet que afavoreix l'articulació i

coordinació entre elles.

Predomina les entitats que actúen en l'ámbit del municipí de Ripollet, com son: AA.W. Can

Tiana, els Diables de Ripollet, el Fórum Soterrém l'Autopista, la Plataforma Valles Net i

l'Associació de Pesca. Peí que fa a l'ámbit de Cerdanyola del Valles destaca I'AA.W. Quatre

Cantons. Les entitats que actúen en l'ámbit mancomunat son la Comissió de Festes de la

Tardor, el Centre d'Espía i La Gresca, La Creu Roja i l'Associació de Malalts de Parkinson.

Peí que fa referencia a les relacions que les entitats estableixen amb l'administració pública, tal

com mostra el sociograma I, s'observa una tendencia majoritária a establir-se amb la

Mancomunitat i amb l'Ajuntament de Ripollet. D'altra banda, peí que fa a les relacions

económiques, tal com mostra el sociograma II, no s'observa que hi hagi una divisió tan

unilateral, sino que apareix una doble re lacio entre les entitats i les dues administracions

municipals.

Les entitats del barrí tendeixen majo rita ría m en t a establir relacions i sol-licitar la concessió

d'ajudes económiques, a part de la Mancomunitat de Municipis, a les següents are es de

l'administració local: peí que fa a l'Ajuntament de Cerdanyola, destaca la Regidoría de Joventut,

Benestar social i la Regidoría de Cultura; peí que fa a l'Ajuntament de Ripollet, destaca el

Patronat Municipal de Cultura i Joventut, Servéis socials, Patrón a t Municipal d'Esports i

Participado ciutadana.
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4. Estratégies

En aquest apartat es presenta un conjunt de propostes i estratégies fruit del procés participatiu

de d'agnóstic i planificado. Es recullen tant propostes concretes a desenvolupar, com idees,

suggeriments i iniciatives real i tza bles a llarg termini que requereixen d'una major defíníció.

Les propostes que es recullen en aquest apartat s'estructuren en dos blocs -poblado infantil i

poblado juvenil- i cada bloc en diversos eixos estratégies -espai, activitats i servéis i

participado. Aqüestes propostes están fntimament interelacionades i en molt casos son

simultánies, de manera que cal tenir-les en compte de forma conjunta, ja que una mateixa acció

pot res pondré a interessos de diferents eixos estratégies. A continuado s'hi afegeixen dos

apartáis mes, un dedicat al teixit associatiu del barrí i l'altra a l'administració pública.

4.1. Poblado Infantil

4.1.1. Espai

Els resultáis deis diferents ¡nstruments d'investigació utilitzats en el procés de diagnóstic

participatiu han evidenciat molt reiterativament la manca d'espais adequats per ais infants com

un deis principáis punts febles del barrí.

- Habilitar un local digne i amb l'equipament necessarí per a la realització de les activitats de

l'esplai dirigides ais infants.

- Incidir i reivindicar la millora i conservado deis espais verds i lúdics públics del barrí.

4.1.2. Activitats i servéis

Esplai de dissabte

L'esplai constitueix una forma alternativa de viure el temps lliure, que a través de la seva acció

sodoeducativa intenta afavorir el creixement i el desenvolupament deis infants, la construcció

d'una democracia participativa i la lluita contra les desigualtats socials.

L'estratégia a emprendre ha de dirigir-se a la consolidació de l'esplai de dissabte per aprofundir

i millorar la seva tasca. En aquest sentit es contempla:

- Augmentar l'oferta de les activitats socioeducatives.

233



- Millorar la qualitat educativa de les activitats que es realitzen.

- Recolzar la formació deis monitor i monitores com un element clau de millora de la qualitat

pedagógica.

- Aconseguir majors nivells de recursos financers, infraestructurals, técnics i humans.

- Promoure la coordinado de l'esplai amb la resta d'agents socioeducatius que actúen en el

barrí (escoles, AMPAs, servéis socials, etc.).

Activitats de vacances

L'estiu és un moment idoni per les activitats de lleure com son els casáis d'estiu, les colónies i

els campaments. Les activitats de vacances son activitats educatives, forma ti ves i lúdiques

puntuáis pero que representen la continuitat del projecte d'esplai al barrí durant tot l'any.

L'estratégia a emprendre s'ha d'encaminar a consolidar i millorar les activitats de vacances que

La Gresca ja realitza i a impulsar noves activitats. Aquesta estrategia es concreta en el

següents punts:

— Augmentar la franja horaria del casal d'estiu.

— Oferír servei d'acó 11 ida al casal d'estiu.

- Oferir servei de menjador al casal d'estiu.

- Impulsar les colónies i els campaments com a formes históriques de lleure infantil durant

les vacances.

— Dissenyar noves propostes d'activitats com poden ser rutes, camps de treballs, inte rea n vis,

etc.

- Incidir a I'administra ció per a la concessió de beques de colónies i casáis per a la

disminució de les desigualtats socials en l'accés al lleure educatiu.

Esplai diari o centre de tarda

Davant la problemática detectada de la manca d'activitats i servéis socioeducatius dirigits a la

poblado infantil es proposa impulsar la creació d'un esplai diari o centre de tarda que ofereixi

activitats fora de l'horari escolar que complementin la formació reglada deis infants. En termes

generales, les principáis Ifnies d'actuació per a la dinamització d'aquest espai son:
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- Activitats educatives i lúdiques: tallers, ludo teca, activitats d'esplai...

- Biblioteca i reforc escolar

- Servei d'acollida i d'acompanyament a leseóla

- Activitats esportives al Pare Massot

4.1.3. Participació

Per potenciar la participació deis infants a les diverses activitats de La Gresca cal una ferma

implicado de tots els agents socioeducatius. En aquest sentit, algunes de les línies

estratégiques han d'orientar-se a:

- Miliorar la coordinado entre els diferents agents socioeducatius del barrí: l'esplai, les

escoles, les AMPAs i l'administració local.

- Impulsar la coordinado entre tes entitats del barrí per crear sinergia i fer xarxa.

- Impulsar el treball amb les famllies, iniciant un programa especific.

- Miliorar els cañáis i mecanismes d'informació, comunicado i difusió.

4.2. Població juvenil

4.2.1. es pai

La principal problemática detectada i la que major émfasi ha recollit és la manca d'espais

apropiats per la població juvenil que cobreixi diferents necessitats i amb varíes funcions. En

aquest sentit es detecten deficiéncies greus en quan a la manca d'espais verds, espais lúdics,

espais formatius, espais de lleure i espais de relació i de trabada. Davant aquesta situació, es

proposen les següents estratégies d'actuació:

- Habilitar un local per joves adequat per la realització d'activitats.

- Reivindicar la millora i la conservado deis espais verds, lúdics i equipaments esportius

existents.
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4.2.2. Activitats i servéis

Enfront les problemátiques detectades de manca de servéis i activitats dirigides a la població

infantil ens proposem consolidar com a entitat un marc associatiu de lloc de tro bada on els

joves puguin establir relacions interpersonais positives obrint-se a attres perspectives i

possibilitats. En aquest sentit es proposa la creació d'un Casal de Joves que organitzi activitats

i ofereixi servéis tant en l'ámbit formatíu-ocupacional com en l'ámbit lúdic-relacional.

Peí que fa a l'ámbit educatiu, formatiu i ocupacional presentem de forma sumaría les Ifnies

d'actuació prioritáries a emprendre:

- Activitats formatives no reglades

- Aula d'informática i internet

- Biblioteca, aula d'estudi i reforg escolar

- Punt d'informació, acompanyament i assessorament

Peí que fa a l'ámbit educatiu, lúdic i relacional, les actuacions principáis a iniciar son:

- Espai de trobada i de relacions

- Tallers i activitats creatives

- Activitats d'oci nocturn no consumista

- Activitats de vacances: ruta, camps de treball, campaments...

4.2.3. Partid pactó

En el marc del Casal Jove, per tal de promoure la participado de la població juvenil es

conceben les següents estratégies;

- Fomentar de l'associacionisme juvenil i inserció deis joves en la dinámica associativa del

barrí.

- Promoure l'autogestió del Casal Jove per part deis participants.
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- Innovar i millorar els cañáis i mecanismes d'informació, comúnicació ¡ difusió dirigits a la

poblado juvenil.

- Impulsar processos de coordinado entre entitats deis barris.

4.3. Teixit assodatiu

És en el tercer sector on afloren les necessitats emergents en molts ámbits de la ciutadania, i

es caracterítza per un factor de proximitat ¡ ¡mmediatesa cap ais collectius ¡mplicats i per la

especializado en els diferents i varíats ámbits d'actuació. Les entitats del barrí presenten una

major flexibilitat i agilitat enfront la cárrega burocrática de l'actuació de l'administració i es

mouen per valors i objectius socials compartits. Les associacions son necessáríes per

democratitzar la socíetat i per responsabilizar a la ciutadania deis afers públics.

El teixit associatiu del barrí disposa ja d'algunes décades ¿'experiencia democrática i és

impulsor de valors de solidaritat, font de recursos, d'idees i de projectes que permeten impulsar

el dinamisme del barrí. És important exercir el dret a la participado de forma col-lectiva,

mitjangant les organitzacions autónomes i própies de la ciutadania. En aquest sentit, les entitats

del barrí necessiten reforcar-se i prendre consciéncia del seu paper per tal d'augmentar la

participació ciutadana a través d'elles.

Estrategia cap al teixit associatiu per buscar major coordinado d'esforcos i aconseguir efectes

multiplicadors:

- Promoure mecanismes i espais de coordinado interinstitucional i de participació ciutadana

fent sinergia entre les entitats i creant xarxes socials.

- Impulsar nous processos de planificació comunitaria per donar continuitat al present estudi

i estendreí a altres sectors no contempláis en el mateix.

- Unir esforcos en les reivindicacions veinals conjuntes per a la mi I lora de la qualitat de vida

del barrí.

4.4. Administracions

Respecte a la poblado infantil ¡juvenil

El proces de diagnóstic participatiu ha evidenciat un conjunt de deficiéncies, problemátiques i

necessitats de la poblado infantil i juvenil del barrí. Davant d'aquesta situado, l'administració
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pública ha d'assumir les seves responsabilitats per tal de millorar la qualitat de vida deis infants

i els joves a partir de les seves demandes.

- Impulsar una política de disminució de les desigualtats socials i del risc d'exclusió social.

- Facilitar l'accés ais servéis formatius i de temps lliure a la població infantil i juvenil, posant

especial émfasi en els col-lectius mes desfavoríts.

- Promoure la integrado sociocultural i intercultural, activant mecanismes de cohesió social i

d'identificació amb el barrí.

- Impulsar la idea de Projecte Educatiu de Barrí, aglutinant tots els seus agents socials i

educatius per treballar per un barrí adequat ais infants i joves.

Respecte al teixit associatiu

(-'administrado - i molt especialment l'administració locat- i les entitats del barrí poden ser

complementarles en la dinámica del barrí, ja que están en el mateix procés de millora de

qualitat de vida de les persones i conflueixen en el territori per realitzar les seves activitats,

cada se un dins el seu ámbit de competéncies i d'autonomia. Complementar-se, unir esforcos,

coincidir en projectes i innovar en la participado ciutadana pot esdevenir la millor manera de

dinamitar el barrí.

- Fer una aposta ferma i decidida per l'enfortiment del teixit associatiu, donant suport a les

iniciatives socials i respectant el príncipi de subsidiarietat.

- Formular una política de suport económic i infraestructura I al associacionisme del barrí per

garantir una major quantitat de recursos i dotar d'espais adequats.

- Legitimar i reconéixer el sector associatius, i Impulsar i difondre les activitats de les entitats,

fent campanyes d'informació i reforcant la seva imatge i la presencia social.

- Impulsar la definido conjunta i dialogada entre l'administrado i el conjunt d'agents socials i

educatius de la política municipal respecte al barrí i especialment la població infantil i

juvenil.

- Mantenir una relació de confianca de 1'administracló cap al sector associatiu, respectant els

seus príncipis defmidors i la naturalesa de l'associacionisme.
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Respecte a La Gresca

En termes generáis volem un suport ferm i decidit de les administracions al Centre d'Esplai La

Gresca, coma a associació sense afany de lucre que fa de l'educació en el lleure d'infants i

joves la seva manera d'apostar per la democracia participativa i la lluita contra les desigualtats

socials.

- Donar suport a l'entitat amb dotacions d'infraestructura dignes adequades a les seves

necessitats.

- Establiment de convenís de col-laborado globals i pturianuals que augmenti la dotació de

recursos i faciliti els equipaments necessaris i, promoure iniciatives que fomentin la

sostenibilitat económica de l'entitat.

- Atorgar primacía a l'entitat i al sector associatiu en general, enfront les iniciatives lucratives

que fan negoci amb l'educació (servei de menjador, activitats extraescolars, casáis

d'estiu...).

- Iniciar una política de disminució de les desigualtats socials en l'accés al lleure educatíu

(beques, col-laboració servéis socials i altres árees amb l'esplai).

Estrategia a emprendre envers a les administracions publiques amb una actitud critica,

re ¡vindicativa i p ropos it iva:

- Donar a conéixer el barrí, el teixit associatiu, el procés participatiu de diagnóstic i

planificado i els projectes resultants.

- Iniciar processos de diáleg, negociació i concertado generant interés pels resultats del

procés participatiu de diagnóstic i planificado.
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vine adir-hi la te va!

Qué és la Jornada de Reflexió i Treball?

Un espai participatiu de reflexió i debat per a aquelles
persones i entitats interessades en la poblado infantil i
juvenil del barrí Pont Vell - Tiana.

Per qué la Jornada de Reflexió i Treball?

Per definir, des del teixit associatiu, acdons i línies
estrategiques d'actuació en el marc de la poblacio infantil i
juvenil del barri.

Hi haurá servei de guardería

VINE A DIR-HI LA TEVA!

<e&tre d'ispJai La bresca



la gresca Qué és el Taller Diagnóstic Participatíu?
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Un espai participatiu de reflexió i debat per a aquelles
persones i entítats interessades en la poblado infantil i
juvenil del barri Pont Vell -Tiana.

Per qué el Taller Diagnóstic Participatiu?

Analitzar les principáis problemátiques i necessítats de la
poblado infantil i juvenil del barrí, així com el teixit
associatiu per tal d'apuntar algunes líníes estratégiques
d'actuadó.

Hi haurá servei de guardería

VINE A DIR LA TEVA!
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Ntra. sra. deis Ángels, 15 Tel. 93 580 03 11
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JOC
RECONEIXEMENT
Pare Massot

Hi ha dues pistes d'esports, una de fútbol i una
altra de básquet. N'hi ha, pero son vedes .
Hi ha unes grades per descansar quan estem
cansats o cansades. Si , pero hi ha cristalls i están
cremades i irencades .
Hi ha cinc papereres. No, pero n'hi ha nou. Hi ha
gent que les trenquen.
Tenim molt d'espai per poder jugar a dif erents jocs.
Si, pero esta brut.
Si hi volem jugar al vespre, podem f er-ho perqué hi
ha faroles que ens donen llurn. Si.
Per jugar a básquet hi ha cistelles. Si,pero están
ve! les.
Hi ha tres f onts per poder beure aigua. No, pero
n'hi ha dues, encara que hi ha liocs per poder posar-
ne mes.
No hi ha bañes on seure i xerrar. No,si que n'hi ha.

Es on ens trobem amb la colla d'amics i amigues per

passar una estona. Si, pero poc ,aY estiu quedem i

jugem.



Plaga de l'Olivera

Hi ha dues oliveres. No, n'hi ha una i plena de
deixalles.
Hi ha plantes i f lors al voltant de l'olivera. No, pero
abans n'hi havia .
Hi ha bañes on poder seure. Si.
Tenim molt d'espai per poder jugar. No.
Hi ha tres papereres. No, hi ha dues papereres.
Hi ha una font. No
Hi juguem quan hi ha alguna persona adulta que er\s
hi acompanya. No
Hi ha faroles que ens ¡Iluminen al vespre. Si.
Hi podem jugar a pilota amb tota tranquillitat. No
perqué hi ha carretera.
Els bañes están pintats de color verd. No.



Pare María Regordosa

Poclem jugar amb tranquil-litat i sense
preocupar-nos de trobar def ecasions
d'animals. No, perqué la gent no reculi les
caques de gos.
Hi ha suf icients gronxadors perqué els mes
petits hi juguin. No, están trencats, vells i son
perillossos
El pare está net de tot tipus de deixalla. No
perqué sembla un abocador.
Es un espai verd que utilitzem freqüentment.
Tot i que s' utilitza está molt brut.
La gent col-labora en mantenir aquest espai en
plenes condicions. No perqué tenim el pipi can i
!a gent no l'utilitza.
Hi ha un "pipi can". No s' utilitza.
Hi ha tres fonts. No, només n'hi ha una.
El pare és un lloc segur or\ no has de temer per
res. No perqué és perillos. Hi ha gent amb
droga.
Hi ha 10 bañes per poder seure i xerrar. No
n'hi ha 26.
Normalment és un espai que utilitzem sense
que ens hagi d'acompanyar cap persona adulta.
A vegades



El pati de l'escola Tiana

• Es un lloc que el coneixem perqué hi anem cada
dia. Si perqué está obert sempre f ins i tot eis
caps de setmana.

• 5abem que els dissabtes i diumenges podem
jugar al pati de l'escola, i cada dissabte hi anem
a jugar. Si.

• Hem de saltar les tanques per poder-hi enirar
perqué la porta és toncada. No. Sempre está
oberta tonquen a les 20:00h.

• Es mes divertit que jugar al pare perqué no hi
ha ves i ningú que ens pugui molestar. Si perqué
a Y escola s'está tranquil i no hi ha droga.
Tampoc ens pot molestar ningú.

• Hi ha quatre pistes de fútbol i dues de
básquet. A mes, podem jugar a volleyball
perqué hi ha una red. Hi ha una pista de
básquet, una de fútbol i no hi ha cap red.

• Está net. Si, perqué el netegen cada dos o tres
dies.

• 5empre hi ha d'haver algú que estigui al carree
nostre. No perqué anem sois a Y escola.



A L'ATENCIÓ DE L'ALCALDE I L'ALCALDESSA DE CERDANYOLA I
RIPOLLET

Ens dirigim a les clues alcaldies perqué els hi volem comunicar tot un seguit
d'impressions i demandes del barrí Pont Vell i Tiana que hem elaborat després
d'haver-ne fet un reconeixement i un treball de diagnóstic. Així, després d'haver-les
posat en comú entre tots els nens i nenes del grup, n'hem extret les següents
conclusions:

• Que no ens agrada jugar ais pares perqué hi ha xeringues, condons, etc.
• Que no ens hi sentim segurs i segures.
• Que s'hi fan fogueres i s'hi Heneen vidres d'ampolles.
• Que baixem sois i soles a jugar.

Demanem:

• Que no volem mes drogoadictes ais pares on hi anem a jugar.
• Un lloc, un centre de desintoxicació per tothom qui ho necessiti.
• Que no volem l'Ecopark
• Que hi hagi mes gronxadors perqué els que hi han no son suficients, están

bruts i trencats.
• Un sistema per a mantenir els pares nets.
• Que s'utilitzi el pipi can i el sistema de reg.
• Mes carteJIs informatius o mes sistemes de control.

Nosaltres també hi coHaborem

• Avisant a la gent quan no fací les coses bé.
• No llencant papers a térra.
• Cuidant els gronxadors.

Entenent que podem fer una tasca conjunta, els hi agra'ím la seva atenció.

Nens i nenes de l'Esplai la Gresca.



REPORTATGE FOTOGRAFIÓ

GRUPDEJOVES

Passarel-la plena de gent amb les parets pintades i brutes.

Entrada a la passarel-la, l'aspecte és deixat i trist.



REPORTATGE FOTOGRAFIÓ

GRUPDEJOVES

Vista de la carretera de Barcelona amb l'únic semafor
centre del barrí. que és accessible des del

Contenidors d'escombrarles bruts i plens a bessar.



REPORTATGE FOTOGRAFIÓ

GRUPDEJOVES

Tot está pie de cotxes i els passos per vianants no es respecten.

La Creu Roja mig tancada, ja no hi ha ambuláncies.



REPORTATGE FOTOGRAFIÓ

GRUPDEJOVES

L'escola Tiana a la part afta del barrí. Té moit bones infrastructures pero está
lluny del centre.

El barri és un lloc de trabada, gent jugant a una de les poques zones verdes
que hi ha, pero reconverit el camp de petanca en canxa de voleibol, ja que no
nTtí ha cap al barri.



Manifest deis i les Joves del CE. La Gresca

Ens presentem, som el Grup de joves del CE. La Gresca, les nostres edats oscillen entre els
12 i els 15 anys i hem decidit fer un Manifest del Barri Pont Vell - Tiana perqué volem explicar
una serie de coses que passen al nostre entom.

En primer Hoc, i abans de comencar volem dir que ens estimem el nostre barrí i que hem volgut
fer el manifest perqué no está en les condicions que nosattres voldríem per una serie de
qüestions:

1- Referent ais eixos de comunicado:

• La passarel la és un desastre, no l'han millorat, sino que cada cop está pitjor, els murs
semblen que no estiguin acabats i la rampa del final no es veu ( quan vas caminant no veus
ni el final de la rampa ni les escales i pots caure ) Els jardins que van dir que farien a baix
no existeixen.

• L'autopista molesta ais véíns en molts aspectes; per la contaminado, tant de fums com de
sorolls, com peí perilí que suposa teñir un gran bloc de pisos al costat de la mateixa, amb
les terribles conseqüéncies que un accident podría teñir en tot el bloc d'habitatges.

• El nostre barri está envoltat de carreteres i eixos de comunicació, pero per ais vehícles,
perqué nosaltres, com a vianants podem passar per la Carretera de Barcelona només per
dos (loes, tant pels dos semáfors o bé un pas soterrani que a vegades no té llum i está brut,
i que la gent amb crosses o cotxets de nen no pot utilitzar perqué només té escales.

2. Referenf a l'aspecte general del Barrí.

• El riu sembla una claveguera, segons els dies canvía de color i fa pudor i els seus voltants
están bruts i plens de brossa.

• En general el barri está brut, els contenidors sovint están plens ¡ les escombraries s'han de
deixar al térra , encara que mol tes vegades la culpa la tenim nosaltres.

• Sovint ens trobem xeringues al térra, sobretot a la zona del pare i a la part alta del barrí, on
están els tallers, amb el perill que aixó significa.

3. Referent a la urbanització del barri:

• Están construint pisos per tot el barri i ja no hi ha Ilocs llíures per a poder estar-se tranquil.
• No hi ha aparcament per ais cotxes i els posen por tot arreu, a les boreres, ais espais

verds...
• No hi ha prou zones verdes al barri, tenim dos pares a la part de baix de! barri, pero a la

zona de Can Tiana no tenim cap espai verd on poder jugar.

4. Referent a ¡a Sanitat.

• La Creu Roja ja no té les ambuláncies i només funciona el practicant. Sí tenim una urgencia
i hem de fer servir una ambulancia ens hem d'esperar a que arribin des de Sabadell

• No tenim mes que un metge de capcalera al barri, que no arriba per a tota la gent que ha
d'anar al metge al centre de Ripollet, a mes no hi ha servei de Pediatria i tots els nens han
d'anar, per forca , a I'ABS de Ripollet.

5. Referent a l'educació:

• Tenim dues escoles, Tíana i Escursell , pero totes dues están allunyades del centre del
barri, una a la part de dalt i l'altra a l'altra banda de la passarella.



• També tenim un Institut que está al costat de l'Escursell i per tant está allunyat del centre
del barri.

6. Referent a la gent:

• Com és un barri que no está a cap deis pobles, ni Cerdanyola ni Ripollet, cap deis pobles
se'n cuida i per aixó acaba arribant gent mott "marginal", immigrants sense recursos i que
no aconsegueíxen trobar-ne al barri- I drogoaddictes que busquen llocs sense vigilancia
per punxar-se i "material" per a col íocar-se.

7. Referent a ¡a industria i els comergos:

• No hi ha botigues de determinades coses al barri, així que si vols comprar alguna cosa
específica has de marxar fora, a Cerdanyola o a Ripollet.

• Al barri tampoc hi ha empreses ni industries , així que la gent ha de marxar del barri a
treballar.

Per totes aqüestes raons volem expressar el nostre rebuig a la situado del Barri del Pont Vell -
Tiana, perqué ens EST1MEM EL NOSTRE BARRÍ i perqué VOLEM QUEDAR-NOS AQUÍ
volem que ens solucionin tots aquests problemes, volem:

1. Un lloc on poder-nos reunir, no hi ha cap lloc perqué la gent jove pugui estar tranquilla.
2. Volem mes zones verdes.
3. Votem un barri net.
4. Volem un riu net.
5. Volem que ens soterrin l'autopista - i aixi ja no fará falta que ens arreglin el desastre de la

passarella.
6. Que posin mes semáfors per travessar la Carretera. •**
7. Que posin mes contenidors d'escombraries , selectius i normáis.
8. Que parin de construir pisos al barri.
9. Que facin un ambulatori al barri.
10. Que millorin les boreres i que les facin adaptades perqué la gent amb discapacitats puguin

passejar tranquil lament per tot arreu.
11. Volem que passin mes autobusos.
12 Volem una parada de taxis, ara hem d'anar a Cerdanyola o a Ripollet per poder agafar-ne

un.

Totes aqüestes son les nostres demandes, demandes que hem fet perqué creiem que al nostre
barri es poden fer moltes coses i que no hi ha ningú que es preocupi per a fer-les, demandes
que fem perqué algú ens escolti i s'encarregui de fer-les, perqué la gent del Barri de Pont Vell
som bona gent, que acceptem a tothom, sigui d'on sigui, perqué creiem que entre tots i totes
podrem transformar el barri que tant ens estimem en un gran barri.

Grácies per escoltar-nos.
Grup de Joves del CE. La Gresca
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* Juventud

La Generalitat alaba la calidad
que muestra el PIJ de Ripollet
La secretaria general de Joventut de la

Generalitat de Catalunya, Rosa María
Pujol, se ha dirigido al alcalde de Ripo-
liet, Juan P&rralejo, para felicitarlo por la
"buena calidad del Punto de Informa-
ción Juvenil (PIJ) de Ripollet".
La representante del gobierno autonó-

mico, asimismo, le ha hecho ¡legar al
edil socialista su "reconocimiento por
el esfuerzo que, desde el Ayuntamiento
que preside, está realizando para ofre-
cer a los jóvenes de su municipio un
servicio útil y eficaz", así como "una
información siempre actualizada y en
sintonía con nuestra realidad en cam-
bio constante".

Esta valoración es fruto del programa
de visitas que ia secretaria general del
gobierno autonómico ha realizado a
todos los Puntos de Información Juvenil
miembros de !a Xarxa Catalana d'lnfor-
mació Juvenil para obtener un retrato
exacto de la realidad de los PIj y, entre
otros aspectos, distinguir cuáles son los

que tienen el nivel de calidad deseable
y cuáles no alcanzan los mínimos indis-
pensables.

En su misiva al alcalde de Ripollet ,
Rosa Maria Pujo!, expl ica que "una vez
visitado su PIJ, me place comunicarle
que ha sido valorado muy positiva-
mente, tanto en lo que hace referencia
a su instalación, como al profesional
que desarrolla la labor de informador
juvenil".

Estudio de 'La Gresca'
Por- otro lado, el Centro de Esplai 'La

Gresca' está realizando un estudio sobre
la participación del barrio de Can Tiana-
PontVell, con el objetivo de recoger la
situación del barrio y las necesidades de
los más jóvenes.

El objetivo del informe radica en ayudar
a la realización de un proyecto de dina-
mización de la entidad dentro del barrio
a partir de las necesidades y recursos
disponibles^
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San
liana irisf pels

d§ la Gresca
B Centre d'Espisi La Gresca está

duent a. terma t'Esíudi dsi Diagnósííc

Pártícipatiu de¡ barri Poní Ve!l-Can

Tiana de Ripollet L'objectíu d'aquest

projecte és que siguí un estudi via-

ble, mitjsngant un diagnóslie seilós i.

sistemátic que reculli ta sítuacíó del

biam i les necessitats deis ínfants i

jbves. També es pretén que siguí ün

esíudi resíis^ en quaní a íes possí-
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¡nfanís i joves, í uns iaüers de Diag-

nóstic Particípate adregais a javes ¡

Aquesta iniciativa del C. E. La

Gresca, que ja perla 3 anysiréba--.

ilant a Ripo!iet;.fespon a una neces-

sital de reformular Tactuadó de fes-

piaí al barrí, per tal .ct'introduir milío-
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Una
alternativa

al carrer

El barri Pont Vell es troba
separatde Ripollst, de qui depén
administrativament, peí riu,
('autopista i una carretera. De
Cerdanyola, la població veina,
n'está separada per la carretera
nacional. Aqüestes barrerés han
afavorit en els habitants del barrí
una sensació de llunyania res-
pecte deis nuclis centráis de les
dues poblacions, a les quals el
barrí está mancomunat.
El relatiu aíllament del barrí, on
predomina gent treballadora
arrtb mitjans económics baixos,
ha provocat massa sovint que fos
un pol d'atracció per a activitats
delictives com el comerc o el
consum de droga. És en aquest
context, al qual s'afegeix la fal-
ta d'actívitats culturáis i d'espais
d'oci, que va néixer l'esplai La
Gresca l'any 1994.
Va néixer per aportar una alter-
nativa al carrer, a la televisíó, a
la manca d'activitats adrecades
ais joves i ais infants. La gent de
fa Gresca no perd les forces i vuit
anys després del naixement de
l'esplai, després d'haver-se
consolidat en el teixit associatiu
del barrí, empreñen ara una
nova etapa en qué es voten cen-
trar en noves formes d'inter-
venció tot continuant treballant
per l'educació deis infants i deis
joves amb l'esplai de dissabte,
les colónies, els casáis d'estiu i
les ludoteques escolars.



RESCA Entrevista

Gema, Marta V., lan, Graci, Marta B., Javi, Raquel, Héetor, el Punchi i Carme.
Teñen entre divuit i trenta anys i son els monitors de l'Esplai La Gresca.
Son les persones que dediquen ais infants i joves del barri Pont Vell de Ripollet
una part del temps que els sobra deis estudis i les feines organitzant activitats
educatives, sortides, colónies i tallers. Han contestat les nostres preguntes
sobre el barrí, l'esplai i la feina que hi fan i aquest és ['extracte de (es seves
respostes, unes respostes que destil-len afecte peí barrí i un fort compromís
per la feina que fan.

Per ais moniiors de La Gresca, l'esplai és un (loe on tothom té veu i on no tii ha jerarquies

Volem el millor
per al barri

La Gresca és un esplai forca nou, del 1994.
Qué us va impulsar a crear-lo?
Tots nosaltres formavem part d'altres espiáis de
Cerdanyola, de Ripollet i d'altres poblacions. La
geni de la Comissió de Pestes de la Tardor van
veure que al barri li convenía teñir un centre
o"esplai. ens ho van proposar i no vam acceptar;
de bon grat, ja que les condioons del barrí eren
molt delentes per ais infants í els joves, pero
també amb une mica de por, perqué tots érem
molt joves en aquelb moments. Va ser un repte,
pero estern molt contents d'haver-lo acceptat.
Ara, almenys, eís infants i els joves que velen
ens troben els dissabtes a la tarda i no han
d 'estar-se al carrer com a única alternativa d'oci.
Com és Pont Ved, quins problemes i qulns
avantatges té?

És un barrí molt especial. De problemes, en té
rnolts. Estem situats entre dos pobles, Cerdanyota
1 Ripollet. De Cerdanyola, ens en separa una car-
retera nacional, i de Ripollet, un pont, una
passarel-ta, una autopista, un riu i una variant
que fa de cinturó dedrcumval-lació de Ripollet.
Tot aixó ha fet néixer en ia gent del barri la
sensactó de no pertányer a cap deis dos pobles i
d'estar aíUats. Per aixó els dos municipis van
decidir crear la Mancomunitat de Municipis, que
tracta els problemes específics del barri, pero
tampoc no funciona. D'altra banda, hi ha unes
greus mancances de servéis: Pont Vell no té una
Área Básica de Salut, ni servei de joves, ni casal

de joves; té un centre civic que no funciona, hi
ha una manca de comunicacíó amb Cerdanyola i
Ripoliet, eí mercat és molt lluny... Hi ha motts
i molts problemes. Aquesta situado de mar-
ginalitat institucional ha estat un pal d'atracdó
per una poblado d'immigrats -magrebins i gent
de í'Africa subsahariana- i marginada, tot i que
actuaiment la situació ha millorat una mica.
Malgrat tot aixó, el barri té una cosa molt i molt
positiva: la seva gent. Hi ha un gran nombre
d'associacions i entitats que treballen per
millorarla situació. Tenimduesassociadonsde
véíns, els diables de Ripollet, la Comissió de Festes
de la Tardor (que des de fa 22 anys munta aqüestes
festes perqué no hi havia activitats al barri
durant la Festa Major de Ripollet), la Plataforma
Valles Net de Residus, el fórum Soterrem
l'Autopista, la Creu Ro]a, l'AssociacióParkinson-
Catalunya i, éselar, l'esplai La Gresca.
Veieu les caraeteristiques del barri
reflectides en els infants que venen a l'esplai?
Evidentment. Els nens i les nenes no se senten
identificats amb cap deis dos pobles i, al mateix
temps, veuen que al barri hi falta de tot. Es
mostren molt i molt critics amb L'actuació deis
ajuntaments de Ripollet i Cerdanyola, sobretot
el de Ripollet. perqué no treballa prou en la feina
de soterrar l'autopista, una cosa que defensa
tot el barri i que afecta molts deis nens i nenes.
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Se senten margináis, i aófá ho wiem a CEstudi"
diatyióstic participa ti u que:Ésteri>
aqucsts m«?soi a fesplaip^r estudiar q.u;

miíí. d'tic tUflCíópOCltfíM rnotíii itar;
A. í'fíora de preparar act ivi tat! , .o .C«."HÍS?S

heu cíe te»if ÍTÍOÍÍ OH coiítptc Í£>s
i<n.ies ríe íes farnitsas ífci bsrri?

Si, sempre ens pUntegem centres<J'intpré^ que
pugwn rnoíiií icrtr d'alguna manera algnnes.de les
tendencias que ets nens veqen diáriamcnc en e¡
sen entorn immediat. £s per aixó quí hem

la so t idar i ta t , amb p rojee tes
ri'inií?rcanvi amb Nicaragua 1 et Brasil; ¡'ecología,
nmb píantejamems de reciclatge.V-seíecrió
de res'dus; ia tolerancia, amb el coneíxement de
Üiferents reat'iíats socittls...; hern t.f«?!Í'iUat motts
i moits temes que volem que sérvete ais nostr?i
infants 1 ioves per refl.exioc,3r rv.-*!arar ta seva
situado, d(* privSLpgi o deseyantatae ÉS* %e-íc.n-í
quins casos. Sufwso que ainb aque-sti ¿entres
íf!interé$pn?r.enem acostar v>i's ín-íantsafici-an
de l'esplni, o la idea ele creac iones ; tíort>s
tolerante f Justos, que.rejpeirtin les peiao
medí i que valorin d*ur.a .T-anera•juila t
circumstáncies <jue envíjitér Ea ¿eve vrd

avui en rfia. des d'un espíá)> amb .&ís
Oetot tipus; dot3''3Cta'i;irnwt1 ¡"sivvTtí^Miri^tui.
oseada vedada mes competitiva i nicnyü toterant
amb Lesdiscapiicitats. amb(«geni.i¡ueno -s in- -
t>3 sis objectius a assoür *, que es etes'mar-ca <íe:ta
íesta... Oesgraciorjarnent. hi ha movtments
racistes i xenofobs, quí? son un peiiU ccnstani
per ais nens í nenes, i evidentment, per ats jovéy
del barrí... Temes <ie sanirat-, atrivitais que
recorcíin aspectes deta riostra culturo propia...
Hi ha molies ceses íimiltomr i. per tant, hi h»

temes a tractar t i nía qae «3 n te riagtt
potíer ja no caldrá-qué'ti¡ hagi espiáis.
Des dais ¡ni s ^P 1 i t p, ^ hp f i t í 'üf%
per trobar MO M JI ^f i^ i f Í od c l o n JL) OÍ

ét tocai de l'esplai- Con» esta ara (3 situacio.'
Sí. é% un problema moít gr^u. Aáuatm£>ntsoni en
URS íoceli mtijitcipaU d'un centre cívk inaperañt,
poro cada cop se'ns fa-.mén petit. Ara ens

m fa po«ib^itat de u»nír t!ues ssus/i»
.primera nomésppi al> mfiints-i la í^of iü per ais
-Jóves. p&ro aixo depén ae si l'ajximamem de
Ripoüet ens acorssegueiK un local a la mateíxa
zona, del.barri. encara no tentrn cao resposva

sobre fiqueita qüestio. ^.ni^rst sisó,
d'emanant. juntenient amb tnces les

entitaU det barn del Portt Velt -Tiana, ta crsació
r»OM. centré cívic en un edifiri non que

g 2 les demande:, de íct
!'ent>'etUit soq^i deí barn.
O.U-é vi; eíTíp¡?ny a fer de

»$•«« trebaliar peí bwn. Qyan sFfibf^ 5

un Da M mancat de-cotes íes coiesííjue-.
ai-xñ, 1.3 ge:it M ttir¡ii!>íe:rnín-i.-,:i'joi:iíiíjra. Oe -¿e-
.guida parles de! iwrfccrnsíh: hagues

aíment t;^Í5nrr>.í:orn ais d'at«nsf on totnom
yo! á]i:d3r gtülfKrir.".."! despi'és.'íjuan cüneixes
•C-ls nóiv; i rFúné-s i vebi. quinos sóii les íérVés

cís, efíí les ieves faniitiá... sca-
cte per a toi oi <)UC significa

que la reva íeíní funcio-üa^aue.hi.
ha ri'?tis i nene^ i iirri ).v JO.VRS, que esperen el
dissab.te p<?r passar.-s'hp bé, que fosi^creñ. ¡
mai^ríí USÍ sevi*s critiques; t'oijlidéi de ipta_'-La
feina 1 úe.to^s eís .sacificis que tas, qy^.son
moíts' per tpnif 'tes1 aclivifat.s pr^arades
setma îa f$re se'itíaná, Pprt.ar.yer a La Gresca
significa pertanver, una micn, al bam de Pont
Vell i 3 tota la séva-'gent. ;

funcionarnííiit de í'entitat.V
Ése! mes imfjortarvt. Ho cobrem atasolutanseii
res per sef aquí. t!ít:sw)rn voluntarfs i voluntarle;
L's mes. perdemmntt del nosiretetTips, i eatenir
[Tiolt poc. perquó tntf. trehaííem o eitudrein.
ílediquem maltes hores n preparar activítat:
piojectes. rnemciríes...
Qué significa per vtvjítr^s MíCái-ag\(aV
N'icaraíjua va set t'mic sr U ímpíicaciú de L
Gresca en temes soüdar.is, maUjrat que sernpi
ens baviem ptantejíit tJi ̂ fídarítat com ¿ ba^
wel nostr» ide^rí. QOÍ-Í: .:.-. dpls rinniu»-., e
Guillem, va niarxaf 0. K:-.<T-::Í?,UÓ en un projet t
t!e cooperado arib l'ONO Citlturei Vives, va*
rmT'cncar a tmbalUirí>n:prr.fund:;tat aqitf».t:s t i
mes Durant dos ónyí\-y../.-. ?:•'í(H*?nir tm interesn-
cultural molt i n roU ••"triqijidor. Nosalttí

Nicara^a >;!>(- >;¡síóde la nn«Rzor

^ns.erwiaven .tatei les cost>s quo fetcn: )pc
intori i , : . Va-ser ntuii i rvj¡t efífíquidor i tots •_•

j i j n s cu v,?r-r í K ' y * '• ' ' j ' t a t s ¡TOlt i m j
p oficosas. L.'t?xpr. i cr rnolt poi5i:v.-:

cmprcmu d'an - • . -la tía rnarcat ¡;

que v-a

q\ies',va sei .ij-n
i\i\ Movimcnt d" Espiáis

alíirasit Bri
carrer i iet cap-seos
aquoilí Ilota
també una
perí'e*ipi<it,
Marta, comper a
íesnosf

Le que t*s vd motive .ct
¡J'/í Valles. Ld ¡dea ei
i 'ants i juves que «

!a sevá í.ituac:ió. Vd i
molt. cnnquiílora,'<:-!

í í jc?y«;sp;irt¡cipant>
- --^r<¿bt? U/isita L

.\ >*JÍÜ* t̂ ls van exp!
ar La se

C;
Ai que ets nost.re^'Mnfmv
•jituacio iit) ss la piticr. qi.c 1
que patétx léAlment i tit

}
d'aquests iníants

g que la se-
i.¡.polta.altra g-::-

si tt;ts ttebatle
.oríte la
tN-i,. tant al

•• amagáis en una socícíat c.onsumista conn
nostra.
"Si"poS',f»HsH.' . - - • i cxíiríi pkr
h&t¡i i pe" s i'espiííi, que d^íftanorieti?.
El quo dem3ní*m'-p'er'?.t mostré tiarri éíuria rn¡
d'interés real p«V la'jeva iicüa'cio per part di
polittci- que sc'm Un^ni eü r.ornpie no noni
quan arriben.lcS.elcccions, q-ue oiiU(>riael t>a
de vét i tal , que ti'urta vedada per totes es ff
un centre cwic.de- veritat. que se soten-i \'s
topista, que f?r» nc-tegi et nu, <jue es pan de cor
tr-jir, QLÍe t*s n-ftegífs eis carreé, que ens fa-.

•"iones verdes-..-Hi.'ha tanies coses per dema:
que no acabariom mai.:. Les coses sernpre s'h
de millorar i per aótei vóíeni el millor peí" al nos:
barrí. ' .' . ' . . '
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8é aniversari del Centre d Esplai La 6
es celebra amb forga éxit i Darticipació
La festa va compiar amb la presencia deis veíns i velnes del bam' i de l'esplal L'Estel.
Les atiiritats amb mes éxrt de participado van sereJ concurs de dibuix i el taücr de foc.

E - 'Jé ímh/ersari de la Gresca es
va ooíebrar regona la progra-

mado prevista eí dsssabte 23 de
roarg amb una gran afluértcia de
púWic Ais actes van participar per-
sones tanl de l'esplaí cDm 6& fóra
rfell i Hmbé es vg compiar amb la
presencia del' Centre d'Espfai
FEstei. Ai mati efe nefts i rseiies
van f 'r í:rzar al pare Massot i
despi :, ^an jugar at parxís
gegar.í : van f&r una petila rifa,
entre d'aíEres ̂ )K, Peno les adivitais
que . :-r,ir mes iféxit van ser les
d-s !r ' TT Entre elles, destaca el

nonc i rt&nes v^n participar en
diversos jocs 1 concursos

concurs de dibuix i ei taíier Efe foc
deis díables de Ripoíiei, mament en
el que es van conosfitrar mes de 200 esperem que es tomr a

i nenes. Carme Aída na
coortiioadora de La Gresca, valo-
ra molt ppsitivameni 3ís els actes
f la participado de fa gent del barr
t cíe RipolleE en general. Un deis
momente mes esperáis va ser e
bererargmb el pasíis tfaniver^-
ri. tot i que no rvh; va taer peí
toíkim pe-rqué va ?ssistlr mes
gent de ta prevista. La presenta-
cá6 del Llitjre Gsgánl del Barr
Pont Vell va agradar molt ais

assistents, Aldana afirma que "esíerr
molí contente <t$ cam ¡--s arar íoí



Temps de lleure

El centre d'Esplai 'La Gresca'
celebra avui el seu vuité aniversari

L'entitat, amb seu al barri de Tiana-Pont Ve!I, ha organitzat diversos actes feslius

El Centre d'Esplai 'La Gresca' celebrará
avui ; i Ltu vuité aniversari amb diversos
actes festius. Les activitats comentaran
a les 11 del matí amb un esmor2ar al
Pare Maria'Regordosa de Ripollet obert
a tot el púbüc. Durant la resta del matf,
fins l( s 15'3O hores, continuaran les
activitdts, entre les que destaquen els
tailers de xanques i jocs de gegants al
Pare Mds«ot, el concurs de dibuix a
Can Comes {I'actua! seu de la delega-
ció loca! de Parkinson de Catalunya) i
un diñar popular al pare Massot.
A la tarda, l'Esplai la Gresca ha prepa-
rat la pr^'-ntació del LÜbre Gegant del
Barri PuilVell-Tíana amb ulls d'infants,
que tindrá lloc a les 16 hores a la seu
de l'esplai, situat al carrer Nostra Sen-
yora deis Ángels n° 15. A partir de les
16' 30 hores podrem veure una cerca-
vila pol, carreres del Barrí amb La
Gresca Band i eis Capgrossos. La resta
deis actes es concentraran al pare Mas-
sot dur..ni !a resta de la tarda. Com a
plats fo i Í *•• 'enim, el pastís d'aníversari

iprojec
Ilí-rí': ,
iméritc

jann6¡ae

íaíféferi

!Esj

iue

dé

¥$•

U Gresl̂ á^ participa;en un
; • :>[•• ía b t í rac íó i rá:rí^i;j¿^l íj^CJyip i

¡i¡;E:;::!i:!hfir¡H:¡
aí)!ÍRÉ;!iiín|;¡(íi

rups] i valora

queífe^1it2aj|x(>;
qúe^ tiernietiinjí-a;

•::K;respédfár;::fá:

L'cnuüi ocal Ka crganiuai un y>pal d"sct¡v«ats que slrectaran

de l'esplai i el taller de foc a carree deis
Diables de Ripollet. Com a cloenda, es
preparará un sopar pels membres de
l'esplai a l'antiga escolaTiana.

Els inicis
El Centre d'esplaí La Gresca va néixer

el 8 de marc de l'any 1994 per una
serie de casualitats i empes per un grup
de ¡oves procedents de diferents espiáis
de Cerdanyola amb ganes de formar un
nou centre. Coneixedors de la realitat
del barri del PontVelI per les relacions
personáis que mantenien amb alguns

deis membres de la Comissió de Festes,
en aquest temps han aconseguir fer-se
un lloc entre tes entitats del bd.ii.
Pero l'espfai no només ha treballat al
barri, també ha organitzat i gesttonat el
servei de ludoteques a les escoles
publiques de Ripollet des del 1994 fíns
el 1998, en un conveni amb I'ajunta-
ment de Ripollet. Paral lelament ha
estat realitzant, en col laborado amb
l'ONC Cultures Vives, un intercanvi
amb Nicaragua, de la que nens i nenes
i monitors i monitores han extret un
profit étic i cooperatiu considerable»



revista
RiPOLLET
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El barri de Can Tiana-Pont Vell,
la uisiú particular del
Centre d'Esplai la Gresca

Ens presenten^ som el Grup de grans del CE. La Gresca, les nostres edats osciHen
entre els 12 i els 15 anys i hem decidit fer un Manifest del Barri Pont Veü-Tians perqué
volem explicar una serie de coses que passert al nostre entorn.

= ——— CX la Bresca' **»!*?? berrera

E ar eí ¡f^riifestn primer itoc, i aoans de camera^ volem dtr que ens estímem el nosíre barri i que hem vofcj* fer

perqué no es& en tós cendicions que nosaltres voldriem per una serie de qüestions;

Elxos de comunicado
•La passarel la és un desastre, no l"han rrtftarat.

sino que cada cop está piíjor. els nurs semblen

que no estiguin acatéis i la rampa del final ro es

veu (quan vas caminanl no v&us e! finaí de la

rampa i e! de les escafes i pete caure) i els jar-

tfins que van dir que fanen a baix no existeixen.

Entrada 3 la

•L'autopteta rr>otesta ais veíns en jnblts as- raspéete és d&¡xsat
p&ctes; par Ea contaminado, tant de fums com ¿e sorolís, com p^: petiü que
suposa ¡enir UÍI gran bloc de pisos al costas de te rrateixa, amb Jes teriüifes con-

seqüencies íjue un accidení podría teñir en íot el bloc d'habitatges.

PassareMa plena de gent
anib les parets pintados i

brutea

Vista de
Fa uto pista

un d¡s*ol)to
a la tarda*

Entre
setmana

está plena
dé cotxeSt

clí 5-ous
voltants

están bruts

-E r-ostre barri esté envoltat de carreteres i eixes -úe ^omuni-

cació, pero per sis v&h ĉles, perqué nosalires, com a via-

ñants podem passar per la Carretera de Barcelona norn¿3

pe? dos Ifocs, ja que només exisíeixea o be dos ^Q-i'm o

bá un pas so4erran¡ que a vegades no té Ifum i esta brui t que

la gent amb crosses o cotxets de nen no pet uíi1itz?;r perqué

noniés té escates,

As pee te general del barrí

EE ríu sembla una daveguera, segons efs díes canvia de color f fe pudor

i els seus vahante están bíuts i plens de bfossa.

• En general el barrí esta brut, els contenidors sovint esísn píens i íes

escombrarías snsn de deixar al térra, encara que multes vegades la

cuipa [aténím nosalires.

• Sovint ens írob&m xerlrtgues af térra, sobretot a la zona del pare í a la

part afta del barri, on están els taltere, amb el pefiP que aixó
Con teñidor»

bruts i plens a vessar
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Jñ no queda res per
ir, áviai no

ol barrí

•'.•a.

t'ambulalori
** tK«;ia listes, que

tambó acull al metge de
:.ip^ler,<j fiel b?irr¡.

Total me nt

Manif est deis lovss üel C ! la firesee
Urbanització del barrí

• Están construín! pisos per iot el barri i ja no hi ha ílocs
Mures per a poder esíar-se tranquil.

• No hi ha aparcament per ais cotxes i efs
posen per tot arreu, a 1 ^ voreres, aisespas
verds.-.

• No h\ fia prou zones verdes á iiarri, ienim
tíos pares a la parí de haix del barrí, pero a

la zona de Can Tiana no íenrm cap espai
venj en poder jugar.

Sanitat
• La Creu Roja j£ UQ té les ambiriáncies i

.,.-: nomésfjrcionaeipi^cticant.Siter-imuna ^
urgénca i hem de fer servir uns amtMián-
c'ea &ns hem d'esp^rar a que amüin des de
SabacteR.

• No tenim mea que un melge de c a p ^
lera a] barrí, que no arriba per a iota la geni,
que ha d'anar al metge al ceñiré de Ripoílet a
m&s no tú tía servei de P e c i n a ' tots ets nens nan
d'anar, per fof$a, a f'ABS de RrpolteL

Tot está pío de Cotxes i els
paasos per a viananír :-,-? es

La Creu Roja
tanteada, |a no hi ha

ambulancias
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Manifest deis loves del CE la Gresca

l'escola Tlana a fa p»rt alta del barrí. T¿ molt
leones í nfraes truc tures pero está lluny del centro

Industria i comerlos

- No N ha botígues de deíer-
mtnades coses al barrí, aixf que
si vols comprar alguna cosa
especifica has de marxaf tora,
o a Cérdanyola o a Rtpolteí.

• Al barrí tampoc hl ha empre-
ses ni industries, així qje la
gerat Jia de mancar def barri
per podef treballar.

El barrí és un lloc de trobada, gent jugant a una
de les poques zonss verdes que hi ha, pero

cí camp d« putañea en carixa de
a que no «Vhi híi cap íii barrí

No hí ha industria al barrí i la
gent ha de sortir a treballar
tora, A la foto, un deis pocs

que ucfailfcn al barrí, f
que no es un i

Educació
• Temm dues escotes, Tí&ng I EscurseÜ, pero totes
dues están allunyades del centre del barn, una a la
part de dalt i l'altra a í'altra banda cíe 1$ passareHa.

• També íenim un Instituí que está al costat de
PEscurseSI i per CanE está allunyat de¡ centre del
barri.

Gent
• Com és un barrí que no esta a cap deis
pobtes, ni 3 Cerdanyoía ni a Ripolte!. cap
se'n cuida i per aixó acaba arribant gent
meft "marginal", imrnigrarvts &ense recur-
sos o, ei que és mol! pitjor, drogoaddtctes
que basquen Hocs sense wgilánoa per

punxar-se í 'material11 per B coi'lccar-se.

Pe? totes aqüestes ragris votem expressar el nostre
rebuig 3 la si'uació del Barri del Poní Vell-Tiana,

perqué ens ESTIMEM EL NOSTRE BARRÍ i perqué
VOLEM QUEDAR-NOS AQUl voíem que ens solücionin
tnts aqu&sts problemes, volem:
1. Un líoc on poder-nos reunir, DO hi ha cap Hoc perqué
to gent jov? es pugut estar tranquif-íai 2, Vc4em mes
z-,nss verdes- f 3, Volem un barrí mü 4, Votem un riu
net7 5. Volem que ens sotérrin Taulopists - í aixi ja no
fara falla que ens arregíin el desastre de la passareHa7
S. Que posín mes semáfors per travessar ía carre-tera. /
7. Que posín mes contenidos d'escomíjraries, selec-
tius i normáis, J1 8, Que parin de construir pisos al barrí,
/ 9. Que íacm un ambulaton al bani. /10. Que millohn
les varetes i que les fadn adaplactes perqué la gent
ajnb áiscapacitats pugum pássejar tranquil-lament per

toE aneu. / 1 1 . Voíem que passm mes aulobusos. f 12.
Volem una parada de taxis, ara tiem r/anar a
Cerílanyola o a Ripollet per poder agafar-r>e un,

Totes aquestas son les nostres demandes, demandes
que hern feí perqué aeíem que ai nostre bani es poden
fer moítes cases \ que no hi ha nmgú que es preocapi
pera feotes, demandes que fem perqué aígú ens escol-
Ir i s'encairegoí cíe fer-tes, perqLíé la gent del Barrí de
Pont Vell som bona gent, que acceptem a tothom, siguí
d'on siguí, perqué creiem que entre tots podrem trans-
formar el barrí que tari ens estimem en un gran bani.

Grades per escoltar-nos.

Grup de Joves del C E . La Gresca
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