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A M U N T
P I . d. Dinamitado comunit.ri P I*GSG II t SI CIÓ QGl QOCll IflGIl t Desembre 2004

El Projecte de Barri vol consolidar, en el marc del Pía de Dinamització Comunitari del Carmel, formes de treball
comunitaries que permetin identificar, des d'un diagnostic compartít entre els diferents actors, respostes a necessitats que
no poden ser abordades des de les organitzacions/institucions i ool'lectíus per separa!

Amb la finalitat de posar-lo en marxa, Carmel Amunt, l'entitat que promou el Projecte, ha contactat amb un equip assessor
que, durant el període compres entre juliol i desembre de 2004, ha introduít les orientacions necessaries per poder-lo
desenvolupar, en diáleg amb el grup promotor i l'equip técnic del territori, facilitant les eines i documents pertinents en cada
cas, i realitzant el seguiment de tot el treball.

Aquesta memoria recull la síntesi del treball realitzat. Donada 1'orientació metodológica del projecte i el carácter de
l'encárrec -d'assessorament-, la informació es va produint i sistematitzant de forma continuada al llarg del procés i per part
deis mateixos grups que hi están participant; en aquest sentit, ais annexos es pot consultar de forma mes detallada els
resultáis de les sessions de treball. D'altra banda, cal teñir en compte que, en tant que es tracta d'un encárrec que consisteix
en impulsar un procés organitzatiu i reflexiu perqué els actors del territori puguin treballar conjuntament, aquest té una
important dimensió relacional que, con a tal, no es tradueix en productes plasmables en un document, sino en construir
valors i actituds que, des del nostre punt de vista, son fonamentals per poder impulsar un procés comunitari: voluntat,
coneixement mutu, confianca i corresponsabilització.

Ma Dolors Castilleja i Joel Martí

Barcelona, desembre de 2004.
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El barri del Carmel, com tants d'altres de la periferia metropolitana, es caracteritza per la presencia important de
problemátiques socials, económiques i urbanístiques associades a dinámiques d'exclusió i multidegradació. És per aixó que,
l'any 1999 un grup d'entitats del Carmel, bona part de les quals amb professionals que treballen en diferents projectes
socials al barrí, van comencar un procés de treball conjunt amb la finalitat d1 impulsar un Pía de Dinamització Comunitari.
El Pía pretén posar en marxa processos a mig i llarg termini de millora de les condicions de vida del barri del Carmel,
comptant amb la participado de tots el protagonistes de la comunitat, és a dir, la poblado, administracions i recursos
técnics.

Aquest conjunt d'entitats, agrupades en una associacio de segon nivell anomenada Carmel Amunt, va conduir l'any 2001 el
procés d'elaboració d'un diagnostic comunitari que, des d'una metodología participativa, va permetre engegar el Pía i
donar coherencia a les actuacions fins ara realitzades. Aquest diagnostic ha estat fins ara punt de referencia per a molts
recursos del territori.

L'any 2004, i amb el nom de Projecte de Barri, Carmel Amunt decideix impulsar un procés de treball conjunt amb els
actors del Pía Comunitari que, alhora que serveixi per obrir el camp d'implicacions en el pía (nous recursos técnics,
consolidar el recolzament de les administracions, abordar la participado de la poblado en el Pía -fins ara minoritaria), sigui
també un procés de programado de línies de treball a mig-llarg termini.

L'encarrec inicial realitzat per Carmel Amunt contemplava tres nivelIs d'objectius:

1. Implicar les diferents xarxes i comissions de treball del territori en un procés de treball col'lectiu que
permeti consensuar i definir línies de treball conjunt a mig i llarg termini.

2. Incorporar a la poblado en el procés comunitari donant cabuda a la seva participado en diverses formes.

3. Consolidar el treball amb ambdues administracions i compartir una realitat comuna que faci possible un
treball sostenible i a llarg termini en el territori.

Des de la base que aquest és un projecte que va mes enllá del període compres entre julio! i desembre de 2004, aquest s'ha
centrat en la creado d'un nou espai de treball técnic, amb la fundó de treballar de forma comunitaria línies
identificades i prioridades, de forma que s'asseguri la complementarietat entre els recursos técnics del barri (servéis públics i
entitats prestadores de servéis).

A mes, i en la direcció d'abordar el segon i tercer objectiu, slian obert moments d'interlocució tant amb actors
ciutadans (associacions del barri) com amb administracions.
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Pía ci» Dinamitzacló Comünitan If llr lUUUIIHIICi DeSembre 2004Metodología

• El Projecte es basa en metodologies participatives de procés, creant o consolidant espais de treball entre els actors
del Pía Comunitari, en els quals, des del paper facilitador jugat per l'equip técnic, es puguin construir consensos sobre el
diagnóstic social del barrí, les respostes socíals necessáries i les formes organitzatives pertinents per abordar-les. L'equip
comunitari ha estat qui, des de les orientacions de l'equip assessor, ha posat en marxa el procés en el pía operatiu.

B Peí que fa a la temporalització del procés, el treball realitzat en el període juliol-desembre está orientat, en un primer
nivel I, a construir una programado al llarg de tot el curs 2004-05 i, en un segon nivell, a consolidar dinámiques
comunitáries a mig i llarg termini.

B Peí que fa a la inserció en el procés de diferente conjunts d'actors, cal distingir entre els recursos tecnics (servéis
públics i entitats prestadores de servéis), les administracions (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) i la
ciutadania (associacions i grups veínals). Des del plantejament que cadascun d'aquests tres grups d'actors juga papers
diferents en els processos comunitaris i, a la vegada, des del convenciment que el projecte ha de ser respectos amb les
díferents dinámiques, ritmes, graus d'implicació, sensibilitats i expectatives existents respecte al Pía Comunitari entre els
diferents actors que hi participen, les estratégies de treball han estat les següents:

n Iniciar el procés amb els actors tecnics que a juny de 2004 estaven treballant activament en el Pía Comunitari
(servéis públics i entitats prestadores de servéis).
a A mes de consolidar les dinámiques existents entre aquests recursos, el projecte s'ha plantejat com a oportunitat
d'obertura cap a altres recursos tecnics que inicialment estaven menys implícate en el Pía Comunitari.
a Obrírmoments d'interlocució tant amb actors ciutadans (associacions del barrí) com amb administracions.

a En aquest sentit, i respecte ais resultáis obtinguts, s'ha priorítzat el procés relacional, de coneixement mutu i de
reflexió global sobre el procés, per tal de poder-lo orientar temátícament (línies de treball) i
organrtzativament (actors i espais de treball). El "producte" d'aquest treball ha de ser un document de programado
comunitaria a juny de 2005: una proposta de treball oberta, interdisciplinar i transversal, que integri la participació i treball
deis diferents recursos, d'associacions del barrí, i que compti amb el recolzament i acompanyament de les administracions. A
mes, es contempla la realització deis "productes intermitios" que siguin necessaris per assolir aquest objectiu, com per
exemple la guia de recursos del barrí (en procés d'elaboració), la identificado i posada en marxa de mitjans d'informació per
facilitar la comunicado entre els diferents actors i entre aquests i la ciutadania, etc.
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Temporalització general del curs 2004-05

Des de l'equip asessor s'ha posat l'accent en treballar la programació des d'una metodología de procés, en la qual la dimensió
política (de relació institucional entre els diferents actors) i la dimensió interpersonal (de coneixement i comunicado entre les
diferents persones que hi participen) és tant important com la dimensió técnica (de prioritzar línies de treball, programes i
accions) perqué el projecte pugui avancar.

És en aquest sentit que entenem que el proces de programació s'ha estendre a la durada d'un curs, per tal de poder-se adaptar
ais diferents ritmes que requereixen cadascuna de les dimensions anteriors, podent-se identificar les següents fases:
n Una fase previa de disseny metodológic de tot el proces, a proposta de l'equip assessor i en diáleg amb el grup promotor i
l'equip técnic del territori, i que conclou amb la presentado de la proposta de treball.
m Una primera fase de diagnóstic compartit, d'identificació de línies i d'organització del proces amb els recursos técnics, que
contempli també moments d'interlocució amb administracions i associacions. És basicament una fase relacional i de reflexió
global.
o Una segona fase d'aprofundiment temátic i organitzatiu, on es concreti el paper de les administracions i associacions.
m Una tercera fase própiament de programació conjunta i articulada amb el conjunt d'actors.

Juny 2004 Setembre 2004 Gener 2005

• Disseny i
presentado

I FASE I I FASE
Marc 2005

I I I FASE
Juny 2005

^ s

• Diagnóstic compartit,
acotament temátic i orientado
organitzatíva.

• Coneixement entre recursos i
reflexió sobre el proces.

• Aprofündiment i concreció en
línies: qué s'esta fent i qué es
fara.

• Concedo del paper del Pía en
elprocés.

• Programado.

• Articulado del treball
conjunt, dins la dinámica
comunitaria, amb altres
actors.

• Interlocució associacions i
administracions.

• Implicado administracions i
assodacions.
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Pía da Dínamitiícló Comunitari Temporalització Memoria
Desembre 2004

Treball realizat juliol-gener

L'esquema adjunt mostra els principáis moments de treball que hi ha hagut al llarg del període juliol-gener:
• Dos moments de treball en plenari (format peí conjunt de recursos técnics) que son, respectivament, els moments de
presentado i tancament d'aquesta primera fase. A mes de retornar el treball realitzat, les Jornades son també un moment de
reobertura d'una segona fase centrada en aprofundir en les línies de treball.
a Les reunions en els espais operatius de treball: comissions temátiques i comissió coordinadora (vegeu apartat "Espais de
treball").
• Els moments d'interiocució amb les administracions i la ciutadania.

Entre tots aquests moments hi ha hagut un treball intern tant en el pía técnic (equip assessor-equip comunitari) com en el pía
polític (equip assessor-equip comunitari-Carmel Amunt) d'articulació de tot el procés.

Juliol 2004 Setembre-Octubre 2004 Novembre-Desembre 2004 Gener 2005

• Disseny
inicial.

•Presen tació.

• Constitudó de les comissions
(temátiques i de coordinado).

• Diagnóstic compartit i prtoritzadó de
temes de treball en comissions
temátiques.

• Elaborado d'una proposta de treball
coordinada a partir deis tres
diagnóstics temátics.

PLE-
NARI

Salut

G. Gran

Inf-Adoles.
-Familia

d)
Com.

Coord. ^>

Salut

G. Gran

Inf-Adoles.
-Familia

Com.
Coord.

• Devoludó de la proposta de línies de treball.

• Debat sobre el paper deis recursos i deis altres
actors en el procés.

•Reflexió general sobre el procés.

Salut

G. Gran

Inf-Adoles.
-Familia

d¡>
Com.

Coord.

Administración^

z

Associacions

• Preparació de les
Jornades.

•Debat del projecte amb
administracions.

• Entrevistes grupals a
associacions veníais.

JORNADES

•Tancament primera
fase (devoludó).

•Obertura de la segona
fase (aprofundiment i
concreció).
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Equip
Técnic

n Equip comunitari com a nudi conductor i de coordinacio técnica del procés.
a Assessorament per part de dos experts externs en treball comunitari i metodologies participatives.

Comissió
Coordinadora

IB Funcions:
-» Acompanyament i coordinacio del procés
-> LJderada per Carmel Amunt, que juga un paper d'interlocucio política amb altres actors

(ciutadania, administracions)
a Formada per representants comis. temátiques, C. Amunt i E. Técnic

Comissions
Temátiques

• Nuclis basic de treball: diagnóstic i programado.
a Formades pels recursos técnics de la zona (servéis públics i entitats prestadores de servéis).
a Tres comissions: Salut, Gent Gran i Infáncia-Adolescéncia-Família.

Plenari Informado i seguiment general

Espais
d'interlocució

a Amb les administracions:
•> Comissió de Seguiment Institucional
-> Comissió de Seguiment Técnica

a Amb ciutadans/es:
-> Entrevistes grupals amb associacions del barri.
-> Contactes informáis.
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Pía da Dinamitzactó Comunltárl Espais de treball Memoria

Desembre 2004

• El sociograma adjunt mostra un mapa deis actors implicáis en el procés: les administracions que actualment recolzen el
Pía; els servéis públics; les entitats prestadores de servéis; les associacions veínals i la poblado del barri.

• L'organització del procés posa émfasi en els següents elements:
• El lideratge de Carmel Amunt, que juga un paper politíc d'interlocució amb les administracions i amb la poblado.
• El paper coordinador i facilitador de la Com. Coordinadora.
• L'organització deis recursos técnics en comissions de treball; fins ara, el treball amb comissions slia ordenat
segons la procedencia,de cada recurs, respectant les dinamiques existents al territori. A partir d'ara, es planteja una
organització basada ervlínies de treball.
• El plenari, com a espai general de trabada i seguiment entre tots els recursos técnics del territori.
• La necessitat d'establir cañáis d'implicació i participado del teixit associatiu en el procés.

ADMINISTKACIONS

(MVEU POLÍTIC)

SERVBSPUBUCS

ENITTATSAMB
PROFESSIONALS

• Vincubaó assoaacions amb ¡mies de trebalf
Tieball arre grups de poblaoó des deis recursos (mes enfádela relació servei-ususn)

Lideratge politíc del Pü
Comunitati

Lideratge polfric del
Piojecfe de Eim

Coordinado i faakaoó

Seguunent, vahdáüó
general i punt de rrcbadj t
tntenanvi

Orgar.ttzaaó en comssons
de treball

ASSOOAQONS

V&NALS O

Poblado
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Pía é, Dinamitzactó Comunltari HCdlII Ld 19 DeSembre 2004

El procés de programació posa en joc dos components: unes línies de treball a concretar i uns actors que les
desenvolupen. L'exposició deis resultats de la primera fase del projecte s'organitza en aquests dos aspectes:

B En primer lloc, les línies de treball, que surten de les primeres sessions de debat realitzades amb les comissions
temátiques i de la proposta de transversalitzacio que, en base a aquests resultats, es va acordar a la Comissió
Coordinadora. Els resultats detallats d'aquestes sessions poden consultar-se ais annexos.

a En segon lloc, els actors que han de desenvolupar aqüestes línies de treball, cadascú des del paper que juga en el
territori:

• Les administracions
• Els recursos tecnics
• Les associacions i la ciutadania
• Carmel Amunt i el Pía de Desenvolupament Comunitari

Aquest segon apartat recull, d'una banda, les funcions que s'athbueixen a cadascun deis actors en el projecte de
barri (síntesi deis resultats de les segones sessions realitzades a les comissions temátiques); de l'altra, un conjunt de
temes de debat sobre aqüestes funcions, que surten tant de les sessions de treball amb comissions com de reunions
mantingudes en altres espais del procés.

Cal teñir en compte que aquests resultats son fruit d'un treball realitzat amb els recursos tecnics del territori i
que, per tant, no incorporen el posicionament deis altres actors.
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A M U N T
Pía da DrnsmiUacló Comunltarl Résultats

Línles de treball

Memoria
Desembre 2004

Les línies de treball son la síntesi deis debats en forma d'objectius i amb criteris de transversalitat, cooperació i
complementarietat de les aportacions. Diferenciem dos tipus de línies:

D'una banda, els les línies substantives, que fan referencia a aquells aspectes referíts a les condicions de vida de la
poblado que es volen abordar. Impliquen l'optímització i creado deis recursos necessaris que incideixen en el conjunt de
valors i actituds que estructuren els hábits de les persones i deis coNectius, i que es tradueixen en QUALITAT DE VIDA.
Aquests recursos poden ser de carácter: promocional (és a dir, que afavoreixin estiis de vida saludables); preventiu (per
anticipar situacions de risc o conflicte) i/o d'atenció de necessitats no cobertes, que suposen la intervenció i el suport en
forma de nous recursos o intervencions, o noves formes de relació entre els recursos existents.

De l'altra, les línies de procés, que fan referencia a la forma com es desenvoluparan les línies substantives i al paper i
implicado deis diferents recursos del barrí. Impliquen la millora del TREBALL CONJUNT entre els recursos i coNectius
presents al territori, des del reconeixement mutu, la complementarietat i la corresponsabilitat.

Incidir en el paper que la familia juga en l'educació i cura de familiars,
i en les necessitats de recuros derivats deis canvis en les estructures familiars

Promoure hábits saludables i d'estimuls sócieducatius des de l'educació formal i informal

Intervenir en l'entorn/habitat: espi públic, habitatge, elements arquitectónics/urbanistics
que dificulten la mobilitat i el no aillament de la poblado mes frágil

Aprofundir en el coneixement mutu
entre els recursos, a partir de
projectes comuns.

Coordinar i complementar
els recursos presents a la
comunitat.

Treballar des de la
implicado deis col'lectius
afectáis: joves, famílies,
gent gran immigrats.

Promoure les
relacions sodals
intergeneracionals
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A M U- N T
pla d« omamiMció comunión

RAttllHatc Memoria
•%V9ti I i d 19 Desembre 2004
El paper deis actors en el procés: les administracions

EL SEU PAPER EN EL PROJECTE DE BARRÍ:

• Reconeixement del Pla Comunitari com a interlocutor i agent polític. Actualment, hi ha establerts cañáis de
comunicació en aquest sentit (Comissió de Seguiment Institucional i Comissió de Seguiment Técnica), si bé en el cas de la
Generalitat de Catalunya impliquen únicament a un Departament (Benestar i Familia).

• Facilitado de recursos económics i humans per a les diferente iniciatives conjuntes promogudes per els recursos del
territori.

B Actuacions estructuráis (urbanisme i usos de l'espai públic, seguretat,...).

TEMES DE DEBAT:

a La necessitat d'implicació en el procés d'aquells altres departaments de les admínistracions deis quals
depenen els servéis del territori. Es considera particularment important el diáleg amb els departaments de Sanitat i
Educado de la Generalitat de Catalunya, i es valora la possibilitat de que sigui el mateix Departament de Benestar i Familia
qui faciliti aquesta transversalització.

a La necessitat de que les administracions tinguin en compte l'existéncia del Pla i del Projecte de Barri a l'hora
de planificar actuacions en el territori, i que s'aprofitin els cañáis de comunicació existents en aquest sentit. S'assenyala la
importancia de consolidar la implicado del Districte per la seva proximitat al terrítorí.

a La dificuttat de que les administracions concretin un compromís polític i económic cap al Projecte sense que es
facin demandes especifiques.
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A M U N T DAABII4^4C Memoria
Pía da Dinamítelo Comunitirl ImfpSIl l l9 lS DeSembre 2004

El paper deis actors en el procos: Els recursos técnlcs

EL SEU PAPER EN EL PROJECTE DE BARRÍ:

B Coordinado i programado conjunta entre recursos.

n Integrado en els projectes i activitats de cada recurs deis valors i objectius comuns del Projecte de Barri.

ni Obrir cañáis de comunicacio/partícipació amb la poblacio (les famílies des de les escoles, grups d'ajuda mutua, ...)•

si Afavorir espaís polivalente.

TEMES DE DEBAT:

• Necessitat de concreció del projecte en accions. Aquesta necessitat de concreció es veu també com a condició
necessaria per a poder implicar els actors mes institucionals (administracions i responsables de servéis)

• Hi ha un procés que no esta tancat, i en el qual caldrá anar treballant: mes enllá de trobades puntuáis, hi ha una
necessitat de major coneixement del Pía Comunitari, d'assumir un diagnostic compartit, de coneixement mutu
deis programes i servéis, i de construir i consolidar vineles interpersonals entre les persones que hi treballen.
Donades les expectatives deis parteipants amb refació a la concreció del Projecte de Barri, es valora que aquest procés es
faci a través del desenvolupament d'accions concretes que sTii desenvolupin.

• Necessitat de clarificar el Projecte de Barri, com a programa comunitari, i els punte de trabada entre programa
comunitari, projectes que neixen propiament del procés comunitari entre diferents recursos, projectes concrets de cada
recurs i projectes que desenvolupen els diferents recursos amb una orientado comunitaria.

• La i mplicació deis recursos com a tais, mes enllá de la participado individual de les persones en les
comissions de treball, i l'adaptació ais ritmes de treball de cadascun.

• Totes les comissions veuen ciar que cal treballar per línies de treball i es veu interessant que les comissions siguin
multidisciplinars. Peí que fa a la Comissió Coordinadora, es valora la necessitat d'ampliar-la per tal d'adequar-la a
l'organització del procés (presencia de cadascuna de les línies).
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A M U- N T DAAIII4«4A Memoria
Pía de Oinamitzaclú Comunitari H^SU 11915 Desembre 2004

El paper deis actors en el procés: les assoclaclons I la
clutadanla

EL SEU PAPER EN EL PROJECTE DE BARRÍ:

o Activar el paper polític de la poblacio des de les associacíons i grups organitzats, afavorint espais on els
véíns/es siguin reconeguts com a actors potenciáis i futurs protagonistes deis canvis de millora.

• Participado de les associacions i grups organitzats en les accions del Projecte de Barrí, siguí assumint un
rol organitzador o bé coordinant-se amb els recursos técnícs, tant a l'hora de planificar determinades accions, com
recollint i canalitzant les situacions susceptibles d'intervenció.

• Participació de veins i véi'nes en les accions que es derivin del Projecte de Barri, tant des de la dimensió individual
tot exercint una ciutadania responsable, amb consciéncia col-lectiva i solidaria, com des de la dimensió social,
coNaborant i/o implicant-se en les diferents iniciatives que es duen a terme des deis recursos del barri. Tant els
recursos tecnics com les mateixes associacions haurien de jugar un paper dinamitzador en aquest sentit.

TEMES DE DEBAT:

• Necessitat de distingir entre els tres punts anteriors, diferenciant a la poblacio com a subjecte polític (primer
punt), de la participació de les entitats i deis veíns i vei'nes en accions concretes que es derivin del projecte de
barri (segon i tercer punt, respectivament). Aqüestes dues qüestions, tot i que puguin retroalimentar-se, requereixen
estratégies de treball diferenciades. Així, la primera s'hauría d'abordar de forma específica, construint espais de treball,
actualment inexistents, on es pugui construir aquest paper polític. En el segon cas, la següent fase del projecte hauria
d'ajudar a definir estratégies especifiques d'incorporació de la poblacio.

a Des deis recursos tecnics, es veu com a preocupado el com implicar a la poblacio en tot el procés
comunitari: per una banda és vist com una dificultat del projecte, una limitado per part del recursos i alhora com una
oportunitat, un repte.
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El paper deis actors en el procés: Carmel Amunt I el PDC

EL SEU PAPER EN EL PROJECTE DE BARRÍ:

B Promoció de tot el procés: aprofundint en el coneixement de la realitat, promovent iniciatives, facilitant espais de
treball conjunt, etc.

n Interlocució política amb les administracions.

a Coordinado técnica mitjancant la tasca de l'equip comunltari.

TEMES DE DEBAT:

• Necessitat de consolidar aquest lideratge per part de Carmel Amunt, amb vocació de compartir-lo pero, a la
vegada, conscient que, actualment, el seu paper és imprescindible perqué el procés avanci. Des de Carmel Amunt és des
d'on s'ha proposat obrir una línia de treball amb els recursos per anar definint un projecte de barri; en aquest sentit, és el
Pía qui assumeix la responsabilitat de donar eines i facilitar espais de treball conjunt perqué el treball comunitari és pugui
portar a terme, així com també un paper propositiu. Per aixó, entenem que és Carmel Amunt qui ha d'assumir en primer
terme els objectius i les bases metodológiques del procés.

• Necessitat de clarificar el paper de Carmel Amunt a la resta de recursos i actors, ja que es perceben certes
confusions: Carmel Amunt representa a la poblacio? es qui aporta la poblado ais projectes? Será qui treballará la
dinamització veínal?

• Respecte a l'equip comunitari, i amb coherencia amb el paper que juga el Pía en aquest procés, la seva fundó és la
facilitació del treball conjunt i la participacio activa deis agents, des d'una mirada global i transversal. L'equip és qui
assegura que el procés es doni, i per tant qui assumeix certa estrategia a curt, mig i llarg termini, la qual implica una tasca
relacional mes enllá de les trobades puntuáis i formáis. En aquest sentit, será important dimensionar i adequar les tasques
de l'equip comunitari amb relació a les necessitats del procés.



CARMEL
A M U N T

Pía de Dlnamltzscló Comunitari

PROJECTE DE BARRÍ

ANNEXOS
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Entitats promotores de Carmel Amunt: Fundació Adsis, Centre Juvenil Martí-Codo lar, CEJAC, Club
de Bolos Leoneses d'Horta, Caritas Diocesana de Barcelona-Secció Carmel, Fundació Els Tres Turons.
Assessor del Pía Comunitari Marco Marchioni
Assessors delProjecte de barrí Joel Martí i Loii Casrilleja
Equip Comunitari Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce
Representants comissions temátíques: Anna Roig (comissió de gent gran),Jaume Serrano (comissió
de salut), José Ramón Ubíeto i Raúl Lerones (comissió d'infancia, adolescencia i familia).
Membres deis equips técnics deis recursos partícipants (detall ais documencs)



PROJECTE DE BARRÍ ¡
RESULTATS DE LA PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL AMB LES COM1SSIONS i

MATERIAL DE TREBALL PER LA COMISSIÓ COORDINADORA

PARTICIPANTS A LA COMISSIÓ COORDINADORA

Representante comissions temátiques
Anna Roig asistent social CAP Murtra (comissió gent gran)
Jaume Serrano CAS Sacedón (comissió salut)
José Ramón Ubieto psicóleg i coordinador d'Interxanes (comissió educació)
Raúl Lerones Dir. Centre Juvenil Martí-Codolar (comissió educació)
Membres Associació Carmel Amunt
Marta Blanch Fundació EisTresTurons
Meche Butrón CEJAC
Mercedes Yubero Fundació Adsis
Fina Contreras Caritas Diocesana de B árcelo na-Sec ció Carmel
Raúl Lerones Centre Juvenil Martí-Codolar
Ángel González Club de Bolos Leoneses d'Horta
Assessor del Pía Comunitari Marco Marchioni
Assessors delProjecte de barrijoel Martí i Loli Castillejas
Equip Comunitari Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce



PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL AMB LES COMISSIONS DE GENT GRAN,
SALUT I EDUCACIÓ.

OBJECTIUS

1. Compartir un diagnóstic temáñc a partir del trebali ja realitzat i sintetitzat.
2. Prioritzar temes sobre els quals es vol incidir a mig termini (consensuáis)

DINÁMICA DE TREBALL

1. Presentació
Presentado deis membres del grvip
Presentació del procés i deis objectius de la dinámica de la sessió.
Exposicio del document de treball com a instrument i punt de partida de la sessió.

2. Torn obert de paraula
Aportacions, mansos, etc. del document de treball.

3. Treball en parelles
Identificar tres temes que es considerin importants.
Exposicio a la resta del grup deis temes identificáis com a importants. Anotado
d'aquests en un paperógraf.

4. Priorització de temes exposats i redacció deis mateixos en forma d'objectiu.
Debati analisi conjunt sobre en qué cal incidir per assolirl'objectiu (tema) prioritzat.

5. Tancament de la sessió.
Calendan de la segona sessió de treball de la comissió.
Escollir representantper tal de que s'incorpori a la comissió coordinadora.



GENT GRAN
la Sessió de treball. 28 de setembre de 2004

12.30-14.30 hores. CAP Carmel

PARTICIPANTS

Anna Roig Assistent social del CAP Carmel
Carme Colómer CAP Carmel
Rosa Gurpegui Infermera CAP Carmel
Mireia Gabernet Estudiant treball social en practiques CAP Carmel
Maíca Mas CAP Carmel
Yolanda Fierro Dir. Centre de Servéis Socials del Carmel
Ángels Dret Assistent social del Casal d'Avis Horta I
Sandra Cavaníllas Assistent social Residencia, Centre de dia i Casal d'avis d*Horta II ,¡
Fina Contreras Responsable Caritas Diocesana de Bárcelona-Secció Carmel
Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce Equip comunitari Carmel Amunt

Absents/ Escusats
Jordi Fornés Assistent social CAP Horta

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

1. Compartir un diagnóstic temátic a partir del treball ja realitzati sintetitzat.

2. Priorit2ar temes consensuats sobre els quals es vol incidir a mig termini.

SÍNTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS

1. Document de treball re vis a t en funció de les aportacions del grup

INTRODUCCIÓ

El barri del Carmel segueix la mateixa evolució que el districte i la ciutat
La comunicado interna del barri ha millorat
Hi ha al barri diferente comissions de treball, centres i professionals que treballen per millorar el seu
servéis Í disposats a treballar en xarxa
Hi ha un alt nivell de participació en els servéis que atenen en aquest sector
L'esport és un dinamitzador del barri.
Moltes persones s'estan al barri en el seu temps de lleure
Bona relació veihal, fort sentiment de pertinenca al barri i consciéncia col lectiva en les dificultáis que
presenta el territori per a la gent gran
TEMES QUE ENS PREOCUPEN

Alió que no sabem
Com viu la gent gran del Carmel Fenvelliment. Dimensió social i individual

Servéis Socials i salut
Empitjorament de la qualitat de vida de la gent gran. Problemes de solitud, afectius, económics, de
salut, falta de recursos, i vivendes en mal estat
Saturado i empino rament deis servéis
La demanda d'ajuda domiciliaria i de centres residenciáis son les mes freqüents



Formació, cultura i lleure
Baix nivell d'instrucció de la població en general
Poca oferta formativa-cultural i de lleure
Manca de recursos i d'utilització del temps lliure
Difícultat de coordinado i actuado conjunta entre els recursos del territori

Referents ais centres
Inestabilitat en els centres d'atencíó primaria en quan a recursos i eficacia
Participado de la gent gran
Participado i responsabilitat de les famflies
Recursos deis que disposen els centres i les seves potenciahtats

En general no hi ha hagut un consens del document entre els membres del grup, básicamcnt en
l'apartat de temes referents a centres. Aixó és degut a que la realitat de cadascun d'ells és diferent.

2. Temes que ens preocupen

- Empitjorament de la qualítat de vida de la gent gran
- Demanda d'ajudes domiciliaries i centres residenciáis.
- Patticipació-responsabilitatdc les famflies.
- Participado-cultura i llcure.
- Població pre-jubilada. Com viuen l'envellimenf? Ocupació-lleure.

3. Temes prioritzats i aspectes en els qué cal incidir per abordar-los

Els tres temes s'enmarquen en la millora de la quaütat de vida de la gent gran, tenint en compte que cal
diferenciaren tots els ámbíts, entre la tercera edat i quarta edat a l'hora de treballar amb aquest sector
de població.

Incrementar els recursos amb la propia xarxa comunitaria.
- Necessitat d'incrementar recursos professionals i no professionals: organitzar a la població per

donar suportáis grups mes vulnerables (ex. dones en atur).
- Concienciar, sensibilitzar, implicar i ajudar a les famflies en la cura de la gent gran, tant aquelles que

teñen avis al seu carree com les que no.
- Concienciar, sensibilitzar i implicar a les famflies en els centres.
- Formació ais que conviuen amb la gent gran.

Afavorir el NO aíllament de la població mes frágil del barri.
- Incidir en la dificultat de mobilitat i accés ais centres.
- Incidir en l'alimentació de la gent gran. Només hi ha un menjador, es necessari que n'hi hagi mes o

estudiar aitres possibilitats que ofereixin aquest servei.
- Problemariques en l'habitatgc.

Implicar, senstbilitzar i promoure la participació d'altres grups de població vers a la gent gran i
especialment vers la gent gran mes vulnerable.

- Joves
- Adults
- Gent gran pre-jubilada i jubilada.
- Crear projectes de suport cap al sector de gent gran más vulnerable.



4. Propera trobada i represant per a la comissió coordinadora

S'acocda que la segona sessió de treball de la comissió de gentgran siguí el dimarts dia 26 d'octubre
de 12.30 a 14.30 hores al CAP del Carmel.

S'escull com a representantper ala comissió coordinadora l'Anna Roig.
La primera trobada de la comissió coordinadora tindra lloc el dia 18 d'octubre de 2004, de 13.00 a
15.00 hores. Lloc: Biblioteca Juan Marsé c/Murtra s/n



SALUT
la Sessió de treball. 30 de setembre de 2004

13.00-15.00 hores. CAS Carmel

PARTICIPANTS

Jaume Serrano Doctor CAS Sacedón .
Isabel Montaner Doctora CAP Carmel

i

Montser Pujol Doctora CAP Carmel
Rosa Casademón Pediatra CAP Carmel
Antonia Ollero Pediatra CAP Carmel
Rosa Gurpegui Enfermera CAP Carmel
Natalia Cabeza Resident CAP Carmel
Toni Ribas Resident CAP Carmel
Marta Blanch Treballadora social Fundació Els Tres Turons
Jordi Forners Assistent social CAP Horta
Miquel Ángel Casanova Doctor CAP Horta I
Maribel Passarín i Maribí Peldaña Equip salut comunitaria-Agencia de Salut Pública '
Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce Equip comunitan Carmel Amunt \

I
Absents/Excusats I
Cristina Oller Treballadora social CSMA
Marta Dot Psicóloga CSMIJ ,
Belén Jordá Doctora ASSIR (Asistencia sexual i reproductiva)

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

1. Compartir un diagnóstic temátic a partir del treball ja realiteat i sintetitzat
2. Prioritzar temes sobre els quals es vol incidir a mig termini (consensuats)

I
SÍNTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS I

i
i

1. Document de treball re vis a t en funció de les aportacions del gnip i

[NTRODUCCtÓ

Progressiu envelliment de la població
Nivclls de contaminado admosferica inferiórs a la resta de la ciutat

i

Augment del consum de drogues de cap de setmana
L'esport és un dinamitzador del barrí
La gent del barri valora positivament l'atenció rebuda peí personal sanitari
Voluntatde treball amb xarxa per part deis professionals
Crcació de una comissió de salut comunitaria en un deis CAP's: COSACO
La creació d'un nou equipamental barri: la Biblioteca Joan Marsé

i
TEMES QUE ENS PREOCUPEN I FACTORS RELACIONATS I

Temes referents al context:
1. Estructura socio-demográfica

Progressiu envelliment de la població. Persones grans que viuen soles. Sítuacíons de
solitud i aíllament. Insuficient oferta de servéis



Arribada de nous veins/es al barrí. Augment de les demandes d'atenció sanitaria.
Dificultats en la realització de diagnóstics i la planificado de tractament
Nivell d'ingressos: barrí económicament deprimit
Nívell d'instrucdó: la població presenta un nivell baix

2. Tcrritori i medi ambient
La situació urbanística al barrí és precaria. Les vivendespresenten condicíons
deficients. Estat de degradació i deixadesa d'alguns espais públics concrets del barrí.
Dificultats de mobílitat sobretotpel que fa a lagentgran o persones amb dificultats
físiques. Déficit de transportpúblic ipárquings.

Principáis problemátiques sóciosanitaries que afecten al barrí:
Elevat consum d'alcohol i tabac
Consum de drogues de cap de setmana per part de ¡oves
Augment general de les malalties mentáis. Augment de l'edat deis cuidadots que teñen
al seu carree persones amb problemes de salut mental. Pas ais recursos (residencies...)
Taxa elevada d'embarassos adolescents i VIH
Augment de transtorns alimentaris

Temes referents ais recursos:
Recursos sociosanitaris: saturado i empitjoramcnt deis servéis. Llargues llistes d'espera
en els especialístes i hospitals. Dependencia envers ais servéis sanitaris.
Recursos de cultura i Ueure. Poca participado. Poca oferta cultural i de lleure perla
població del barrí, especialement per la gent gran que víu sola
Difícil accessibilitat ais recursos
Fa falta una nova cultura del lleure

2. Temes que ens preocupen

- Tabac sobretot en gent jove
- Programes preventius de salut ales escoles (integrado en els currículums escolars)
- Conductes de risc en els adolescents i joves sumades al consum de drogues I
- Elevat consum d'alcohol
- Transtorns alimentaris I
- Patologies mentáis sobretot ansietat i depressió (ínfants í adults Í colJectius d'immigrants) i

replantejar la cobertura en patologies mentáis (déficit de recursos) II
- Valorado deis recursos que es destinen a la gent gran que viu sola
- La situació de la gent gran
- Embarassos en adolescents i en adolescents immigrants

3. Temes prioritzats i sobre que cal incidir per abordar-los

1. I-Fábits no saludables en adolescents i ¡oves
Incidir en la comunicado familiar (pares-filis). Formado de pares.
Facilitar l'accés i millorar els hábits d'ús deis anticonceptius
Promoure i facilitar activitats esportives-culturals (grupals). Oci saludable.
Treballar l'autoestima
Incidir en el tema tabac i cannavis
Treballar amb els joves des deis joves. Agents juvenils. Líders grupals.
Manca de locáis al barrí per a gent jove.



Incidir sobre els focus de venta de drogues

2. Patologies mentáis sobretot ansietat Í depressió
Incidir en els processos de dol deis immigrants. Moltes vegades lligat a consum
d'alcohol.
La familia. Estructura de familia en la societat actual. Canvis socials i de valors en la
familia (cura deis filis, avis, alletament, aprendre a ser pares...). Canvis en el context
(horaris laboráis...) que propicien dinámiques individuáis i poden acabar en processos
de desestructuració de la propia persona (alcoholisme, depressió...)
Recursos: replantejar la cobertura, déficit de recursos.
Augment de l'edat deis cuidado rs que teñen al seu carree persones amb problemes de
salut mental. Pas ais recursos, residencies...
L'edat deis cuidado rs deis malalts. Qué passa quan aquests son grans o es moren?
Buscar possibles vies altematives per aquesta situació.

4. Propera trabada i representan! de la comissió coordinadora

S'acorda que la segona sessió de treball de la comissió de salut sigui dimecres 3 de novembre de 13 a
15h ala Fundado Els Tres Turons c/Fastenrath 208-212

S'escull com a representantpcr a la comissió coordinadora a en jaume Serrano.
Lapnmera trobada de la comissió coordinadora tindrá Iloc el dia 18 d'octubre de 2004, de 13.00 a 15.00
hores. Lloc: Biblioteca Juan Marsé c/Murtras/n



INFANCIA, ADOLESCENCIA I FAMILIA
la Sessió de treball. 7 d'octubre de 2004

9.30-11 -30 hores. Escola El Carmel

PARTICIPANTS

Montserrat Garí Dir. Escola Bressol Tris-Tras
Gloría Blassy Dir. Escola Bressol Albí
Toni Solé i Francesca Massó Cap d'estudícs i Dir. CEIP El Carmel
Nelida Pórtela Dir. CEIP Coves d'en Cimany
LJuísa Terrades Dir. CEIP Font d'en fargas
Jordi Noya ÍES Ferran Tallada
Daniel Juan Fundació Adsis
Raúl Lerones Dir. Centre Juvenil Martí Codolar
Montse Pujol i Nuria C arre ño Responsables Pretaller
Gemma Magrinyá Responsable Ludoteca Arimel
Lluisa Carrillo Responsable Punt d'informació de Bocanord
José Ramón Ubieto Psicóleg i coordinador d'interxarxes
Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce Equip comunitari Carmel Amunt

Absents/ Escusats
Centre Infantil La Torre
Escola Bressol Xarlot
CEIP Taxonera
Xavier Chavarria

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

1. Compartir un diagnóstic temátic a partir del treball ja reatitzat Í sinteritzat.
2. Prioritzar temes consensúate sobre els quals es vol incidir a mig termini.

SINTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS

1. Document de treball revisat en funció de les aportactons del grup

1NTRODUCCIÓ

L'evolució demográfica: disminució de la natalitat i envelliment progressiu. Tot i aixó la franja 20-24
anys és la mes nombrosa.
Moltes persones s'estan al barri en el seu temps lliure, excepció deis joves.
L'esport és un dinamitzador del barri.
HÍ ha un fort senriment de pertinenca al barri.
Es compra al barri amb un nou equipament municipal, la biblioteca.
Hi ha una gran riquesa de professionals al barri i voluntat de treball en xarxa. Aixó suma un bon grup
de veins i professionals compromesos amb el territori.
Les iniciatives d'ed. no formal que es donen al barri son valorades positivament, sobretot les faciliten
l'aprenentatge i/o la inserció laboral.



TEMES QUE ENS PREOCUPEN I FACTORS RELACIONATS |

Nivell d'instrucció
Baix nivell d'instrucció de lapoblacíó en general. Una tercera part de jovcs, d'entre 15 i 24 anys, té
com a máxim un nivell d'instrucció priman i hi ha un molt reduít nombre d'universitaris.

Situació laboral i professional
Predominen els treballs poc qualificats.
Precarietat laboral, sobretot en dones i ¡oves. Incertesa sobre les sorrides laboráis deis joves, molts
no finalitzen Tescolaritato amb notes baixes.
Hi ha molta població prejubilada, sobretot, d'entre 50-60 anys.

i

Servéis sociáis i salut
Al barrí existeixen situacions familiars donades per mancances de caire personáis i psicosocials
Uigades també a problemes económics. Aixó repercuteix directament en la qualitat de vida deis
infants i joves, que presenten problemes d'autoesrima, fracás escolar i altxes conflictes.
Augment d'embarassos en adolescents.
Molts adolescents i joves del barri consumeixen drogues, en concret, haíx, pasn'lles Í alcohol, en '
caps de setmana.
No és el barrí de Barcelona amb mes nombre d'immigrants, pero Parribada de nous veins/nes és
cada día mes palés ¡ percebutper tots.

Oferta educativa, formativa, cultural i de Ileure
En el barri del Carmel hi ha una oferta molt irregular de servéis educatius.
Des de les diferents entitats, associacions i servéis del territori s'ha contemplat una demanda de
servéis básics i/o específics degut al augment de l'immigració, fracás escolar, etc.
Poca oferta educarivo-cultural i de lleurc per a tota la població al barri. ¡
Hihapocaparricipació de la població en les entitats. i
Desconeixement deis servéis que s'ofereixen en el barri i que per altea banda no hi ha una cultura
d'utilització d'aquests servéis, en el sentit de que molts ¡oves no identifiquen que aquests servéis
vagin destinats a ells. i

Sobre el treball conjura
Hi ha una manca de coordinado i actuació conjunta entre els centres d'educació formal i no formal
(entitats, associacions i equipaments) i
Manca de Plans d'intervenció globals davant de problemátiques socials. I

2. Temes que ens preocupen

Recursos:
- La ubicació-esttucturacíó í accessibUítat deis centres (educatius, culturáis, etc).
- Manca d'espais lúdics públics de qualitat i adequats a les necessifafs de la població.
- Degradado rápida deis espais. Déficit de cultura cívica i de respecte per rentorn.
- Manca d'oci familiar.. ¡
- Manca d'ofertapost-escolar.
- Utilització del temps lliure deis nois/es durant el día a dia i durant les vacances: desatendó de

les famílies, servéis post-escolars insuficiente...

Caréneles basiques i conductes de risc en els joves
- Déficit de recursos socio-sanitaris per adolescents. Manca de centres de dia.
- Déficit de programes preventius de salut.

I

10



- Problemática d'accés a la vivenda lligada ais nivells so cio-e cono mies de les famflies.
- Consum de drogues deis joves i facíütat d'accés.
- Resorgiment de bandes i racisme.
- Dificultat per incidir en la franja de 14-19 anys. Dificultat perqué s'apropin ais centres.
- Necessitat de la figura del mediador.

Nivell d'instrucció i situado laboral i professional
- Precarierat laboral de les famflies, sobretot de les famüies immigrants, i manca d'atenció ais

infánts/joves.
- Precarietat laboral deis joves.
- Manca de participado de les famflies, bé siguí per manca de temps, per desinterés, per manca

de cultura participad va.
- Baix nivell d'instrucció de la població en general i no millora del mateix al llarg deis anys.

Caldria veure quin grau de competencia lingüística adquireixen els joves.
- Nivell absentisme escolar d'ESO.
- No graduado deis nois/es de secundaria. Orientado laboral, transido cscola-treball.
- Situado deis menosrs i joves nouvinguts. Desatenció ais nens i joves.

Treball conjunt
- Manca de comunicado entre els professionals i centres (escoles, en tita ts, associacions...).

3. Tema prioritzat i as pee te en els qué cal incidir per abordar-lo

Millorar el temps lliure deis infants, adolescents i joves, així com la gestió deis recursos.

- Comunicado entre els professionals/centres: no parlem simplement de coordinació, sino de
cercar objectius comuns i concrets (treball conjunt) per tal de no cremarprocessos.

- Realitzar mes activitats conjuntes. Aníria llegat amb el punt anterior.
- Fer un esforc perpart deis professionals de sortír delspropis centres.
- Teñir mes coneixement deis centres existents, programes que s'hi desenvolupen, referents

professionals, etc.
- Potenciar els espais públics del barrí.
- Obrir els espais públics (escoles, centres...) a la població, per el que és necessari la implicado de

['administrado.
- Trcballar el voluntariat: captado de ¡oves universitaris, formado al voluntariat...
- Analitzar l'adequació deis espais destinats a joves.
- Conéixerla realitat amb profúndítatper tal de pnoñtzarnecessitats, sobretoten temes concrets

on l'aportació deis diferents professionals és clau. Ex: situado deis infants immigrants.
- Crear mes oferta d'atenció en els temps lliure.

4. Propera trobada i represant per a la comissio coordinadora

S'acorda que la segona sessió de treball de la comissio infancia, adolescencia i familia siguí el dijous
dia 4 de novembre de 9.30 a 11.30 hores a PEscola Font d'en Fargas (c/Nostra Senyora del PÜar
s/n). El lloc de les sesskms es fará de forma rotativa.

S'escull com a representants per a la comissio coordinadora en José Ramón Ubieto i en Raúl
Lerones. La primera trobada de la comissio coordinadora tindra lloc el dia 18 d'octubre de 2004, de
13.00 a 15.00 hores. Lloc: Bibliotecajuan Marsé C/Murtra s/n
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1. Incidir en el paper que la familia Juga en l'educacló I cura de famf liara, 1 en les necessitats de recuros derívate deis canvfs en les estructures famiiiars

Comunicado
familiar.

Recursos
sóciosanítaris:
replantejar
necessitats i
cobertura

Canvisen
estructures i
valors famiiiars.

Patologies mentáis
sobretot ansietat i
depressió

Processosde
dol immigrants

FAMIUA

2. Promoció d'habits saludables I d'estimuis socieducatius des de l'educacló formal i infonnai

Comunicado
familiar. Formado
de pares, per
promoure hábits
saludables

Hábits
saludables en
adolescente i
joves

Incidir en el
tema tabac i
cannabis

Crear mes oferta
d'atenció en els temps
lliitrp.

. 1 1 .
Adequació deis
espais destináis a
joves.

I. I .
Obrir els espais
públics -escoles i
centres,..- a la
poblado

EDUCAQÓ

Millorar el temps
lliure, aixi com la
gestió deis
recursos.

3. Intervenir en l'entom/habitat: espl públlc, habltatge, el. arqultectonfcs/urbanlstfcs que dificulten la mobllltat i el no aTllament de la poblado mes
frágil

Espais públics:
potenciar i obrir

Manca de locáis al barrí
per a gent jove.

ENTORN

Inddir sobre els
focus de venta
dedroaues

1. Aprofundir en el
conelxement mutu entre els
recursos, a partir de projectes
comuns.

Teñir mes coneixment
deis centre, recursos,
programes que s'hi
desenvolupen.

2. Coordinado i
complementarietat entre els

3. Treballar des de I amb la
implicado deis coMectius

4. Promoure les reladons
sodals Intergeneradonals per

scsasr—
velnals

Treball comú entre els
professionals/centres.

[Sensibilitzan

Ifarnfi

Treballar amb
joves des deis
joves.

éJtiB

Voluntariat

Gent Gran Inf/Jov/ Familia ¡ j Salut
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PROJECTE DE BARRÍ
Resultáis de la segona sessió de trebaíl amb les comissions

Octubre 2004

OBJECTIUS

1. Presentar i consensuar la proposta de treball conjunt: línies de trebaíl

2. Definir el mapa d'actors potencialment implícate en el desenvolupament de cada línia

substantiva (tenint en compte els de procés), i tipus d'imphcació.

DINÁMICA DE TREBALL

1. Presentado

Recordatori del procés i deis objectius de la dinámica de la sessió.

Presentació de la dinámica i de la proposta de transversalitzadó (veure quadre).

2. Tom obert de paraula

a. Comentaris Í matisos a la proposta de tema i línies de treball.

3. Treball en parelles

a. Exercici de reflexió sobre el possible paper/s deis diferents actors comunitaris en

fundó de les línies substantives i de procés.

b. Exposició a la resta del grup. Anotado d'aquests en un paperógraf.

4. Debat

a. Agrupado i identificado de les idees mes fortes.

b. Consens del grup.

5. Tancament de la sessió.

a. Calendan de la tercera sessió de treball de la comíssíó.

Representante comissions temátiques: Anna Roig (comissió de gentgran),Jaumc Serrano (comissió

de salut), José Ramón Ubieto i Raúl Lerones (comissió d'infancia, adolescencia i familia).

Membres Associació Carmel A m u n t Marta Blanch (Fundació Els Tres Turons), Meche Butrón

(CEJAQ, Mercedes Yubero (Fundació Adsis), Fina Contreras (Cáritas-Secció Carmel), Raúl Lerones

(Centre Juvenil Martí-Codo lar), Ángel González (Club de Bolos Leoneses d'Horta).

Assessor del Pía Comunitari Marco Marchioni.

Assessore del Projecte de barri Joel Martí i Loli Castillejas.

Equip Comunitari Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce.
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GENT GRAN
2a Sessió de treball. 26 d'octubre de 2004

12.30-14.30 hores. CAP Cannel

PARTICIPANTS

Anna Roig Treballadora social del CAP Carmel
Carme Colomer Infermera de! CAP Cannel
Rosa Gurpegui Infermera del CAP Carmel
Mireia Gabernet Estudiant treball social en practiques CAP Carmel
Maica Mas Infermera del CAP Carmel
Yolanda Fierro Dir. Centre de Servéis Socials del Carmel
Angels Dret Directora del Casal d'Avis Horra I
Sandra Cavanillas Treballadora social Residencia, Centre de dia i Casal d'avis dT-Iorta II
Jordi Fomés Treballador social CAP Horta
Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce Equip comunitari Carmel Amunt

Absents/ Escusats
Fina Contreras Responsable Caritas Diocesana de Barcelona-Secció Carmel

SINTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS

1. Presentacio i consens de la proposta de treball conjunc línies de treball transversals.
Comen taris i matisos a la proposta.

Es valora posítivament les línies de treball transversal que es presenten i es comenta que recuflen
les aportacions de la primera sessió de les diferents comissions temátiques.

2. Paper/s deis diferents actors comunitaris en funció de les línies substantives i de procés.

NOTA: Els actors "servéis culturáis i de Ileure" i "entitats professionalítzades prestadores de
servéis" no existien com a tais durant aquesta sessió, varen ser modificáis després de les
aportacions del grup de treball i per tal de facilitar la comprensió deis actors a les sessions de trebaü
de les comissions posteriors, és per aixó que aquests apartats son buits.
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LJnies

deprocés

Coneixe-

ment mutu

des de

projectes

comuns.

Coordina-

do i com-

plementa-
rittat

entre els

recursos.

Implicado

lectius,

potendant

autooiga-

nifoadÁ

Promoure

rehdons
intergene-

racionáis.

actors

Adminis-

trado

Servéis

educatws

Servéis
socio-

sa ni taris

sodals

Servéis cul-

turáis f lleurt

PmtSmtk

Assoáadons

¡¿rups

veinals

CoLkc-tius
dt poblado

PDC

L.fnia transversal substantiva 1 * Unta transversal substantiva 2 * Unta transversal substantiva 3 *

- Promouce i donar suport a diferents iniciatives (campanyes informatives, de sensibilització, educatives, activitats
lúdiques, etc.)

- Dotado pressupostaria
- Increment de recursos
- In formació /difussió de la cartera de

servéis
- Recolzar diferents iniciatives
- Ajudar a la integrado deis diferents

models de familia
- Recolzar les estructures d'organitzacions

flexibles (flexfcilitzar)
- Facilitar les demandes a la poblado
- Universalització deis recursos (accés ¡

dretsper tothom)
- Implicar a les AMPAS/Fotmació de

pares
- Sensibilització/educació des de

l'escola ais nens/es vera la situado
deis avis.

- Treballar amb els nens/es la
normalítzació de les diferents
estructures familiars

- Integrar en el projecte pedagogic de
l'escola tot el tema del treball
intergeneracional (valors) i amb les
AMPAS

- Promoció del voluntariat

- Campanyes informatives sobre
habite

- Recolzament económic en
campanyes educatives

- Promoció d'activitats lúdiques
- Suport a iniciatives i crear

programes adecuats a les
demandes

- Reforc d'hábits saludables a
TOTA la comunitat educativa
(escoles, menjadors, AMPAS...)

- Col.laborado i promoció en
campanyes educatives

- Assessorar, consensuar i
informar de conductes de risc

- Promoure campanyes de
sensibilitazció

- Supressíó de les barreres
arquitectóniques

- Facilitar canvi d'habítatge ais avis
que ho necessitin

- Incorporar o millorarmobiliari
espccífic

- Fet els espais públícs poüvalents.
Optimització de recursos

- Educació viária i de mobilitat a la
comunitat

- Informar de les memóries, comptes, objectius, que s'ha aconseguit... a al poblado. Memóries publiques. Transparencia
- Detectar dependencies ¡ neccssitats reals i canalitzar-les a les admínístracions.
- Formació de famílies: cuidadora,

drogues...
- Ajudar a la familia a identificar

necessitats
- Sensibilitzara les famílies deis nous

canvis familiars
- Fer una bona gesüó deis recursos
- Treballar amb la familia la integrado deis

avis com a part d'ella
- Donar suport tecnic

(formació/informado) i emocional
(acompanyament) a les famílies.

- Educació sanitaria a tots els
niveils (individual, grupal i
comunitari) i a totes les edats

- Creació de grups de suport
- Crear i/o promoure activitats

in te rgen e rae ¡o n al s

- Captado de voluntaos
- Promoure i acompanyar al voluntariat
- Reinvindícar recursos
- Reconéixeri tecolzariniciatives

veinals espontaneas
- Canalitzar les propostes í queixes

veinals a les enn'tats
- Reivindicar recursos
- Participar en les diferents iniciatives
- Afavorir l'ajuda mutua
- Coordinar i aglutinar T O T plegat

- Reivindicado en els Plens de
Districte d'elements de millora
urbanística

- Recolür demandes de millora
- Sensibilització sobre r*ús de Pespai

públic

- Promotor de programes i vinculados de tots els actors
- Seguiment de tot el procés comunican

* /. Elpaper que ¡afami&ajugj en íeducaáó i aira defa/aiSan, i en ¡es necessitats de recursos derwades deis canas en les estructurts i valorsjam'tñars. 2. Promoció
d'babits saludables i d'estimuis sbcioeducattus des de reducadóformali informal 3. Temes que Jan referencia a Fentomlhabitat espaé púbSc, habitatge, elements
arquitectónicsl urbanista que dificulten la mobiSta/, i el no aiüament, etc.
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3. Data de la tercera sessió de treball.
Informado de la propera reunió de la comissió coordinadora

S'acorda que la tercera sessió de treball de la comissió de gent gran siguí el dilluns dia 29 de novembre de 12.30 a
14.30 hores al La Residencia, Centre de día i Casal d'Horta II, c/josep St. Genis s/n.

La propera trobada de la comissió coordinadora tindra lloc el dia 22 de novembre de 2004, de 13.00 a 15.00
hores. Lloc: Biblioteca Juan Marsé c/Murtra s/n

SALUT
2a Sessió de treball. 3 de novembre de 2004

13.00-15.00 hores. Fundació Els Tres Turons

PARTICIPANTS

Jaume Serrano Doctor CAS Sacedón
Isabel Montaner Doctora CAP Carmel
Montser Pujol Doctora CAP Carmel
Rosa Casademón Pediatra CAP Carmel
Antonia Ollero Infermera CAP Carmel
Rosa Gurpegui Infermera CAP Carmel
Rosa de la Iglesia Infermera CAP Carmel
Marta Blanch Treballadora social Fundació Els Tres Turons
Jordi Fornes Treballador social CAP Horta
Miquel Ángel Casanova Doctor CAP Horta
Concha Diez Infermera CAP Horta
Carme Castillo Infermera CAP Horta
Lourdes Egea i Isabel Ustrell Equip salut comunitaria-Agencia de Salut Pública
Imma Izquierdo Equip comunitari Carmel Amunt

Absents /Excusats
Cristina Oller Treballadora social CSMA
Marta Dot Psicóloga CSMIJ
Belén Jordá Doctora ASSIR (Assisténcia sexual i reproductiva)

SINTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS

1. Presentació i consens de la proposta de treball con june línies de treball transversals.
Comen taris i matisos a la proposta.

Es valora positivament les línies de treball transversal que es presenten i es comenta que recullen ies aportacions
de la primera sessió de les diferents comissions temátiques.

2. Paper/s deis diferents actors comunitarís en funció de les línies substantives i de proces.
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LJ/ties

deprocés

Coneixe-

ment mutu

des de

projecUs

comuns.

Coordina-

da i com-

pkmenta-

rittat

entre els

recursos.

Implicado

delscol-

lectius,

potencian!

autoorga-

nitqadá.

fromourt

intergene-
mdonals.

actors

Adminis-
trado

Servéis
educaásts

Servéis

soáo-

sanitaris
sodals

Servéis cul-
turáis/ lleure

EtéUsPtjk
PtatSmm

Assoáadons

igmps
peináis

Collec-tius

de poblada

PDC

L.tnia transversal substantiva 1 * Ltnia transversal substantiva 2 * Unta transversal substantiva 3 *

- Facilitar recursos
- Ampliado de la xarxa i uníversalització
- Donara coneixeri accessíbilitat
- Coneixement de la realitat: adaptació, planificado, resposta ágil, ser sensibles a les necessitals
- Promoure campafiyes publidtaries institución ais de sensibilització

- Crear ambíents favorables .
Políüques publiques

- Programes integrats

- Fer cumplir la legislado actual
- Adaptació a les potinques

urbanístiques.
- Incloure valors intergene racionáis en el curriculum escolar
- Promoure treball i trobades entre AMPAS i educadora
- Promoure la participació í l*associac¡onisme

- Implicarla familia
- Definir tasques i recursos
- Complement educatiu de la familia

- Temps pe! reciclatge i la
formado

- Temps per la transmíssió a les
families

- Motivado deis professionals,
agens de salut

- Promoure activitats grupals per
fomentar valors (solidaritat,
companyerisme, responsabilitat.
compro mis...)

- Definir necessitats per optimitzar els
recursos

- Fomentar una educació cívica

- Integrar la prevendo, detecdó i derivado adequada i pertinent dins la fdna cotidiana
- Realitzar educació per la salut
- Promoure el voluntaria!
- Promoure altres iniciatives: grups d'ajuda mutua, autoajuda....
- Donar suport ais cuidadora
- Dinámica deis temps, buscar espais per explorar habite i situacions de risc
- Denunciar les situadons/manca de recursos i reorganització
- Facilitar els recursos Í promocionar-los
- Adequar Poferta a les necessitats incorporant a la poblado en la creació d'aquesta oferta/fomentar la participació en el

disseny de l'oferta
- Facilitar I'accessíbilitat ais espais/facilitar barrercs tan de tipus arquitectónic com socials, económiques...
- Augmentar i diversificar l'oferta
- Ren rabil i tat deis recurso s/pol¡val¿n da
- Integrar en el treball contidiá IB p revendo, detecdó i dcrivació adequades
- Donar-se a coneíxer al barrí. Difussió
- Complementar les tasques deis Servéis Socials púbücs
- Promoció de les activitats/tasques
- Implicar a la poblacio
- Fomentar la participació veínal
- Control deis altres actors
- Reivindicado
- Fomentar el voluntaria!
- Informar de les situacions de risc

- Denunciar anomalíes
- CanaKtzar les demandes i situacions

- Estar coordinats amb d'altres entitats
- Col.laborar en el que li toqui
- Preocupar-se d'estar representat
- Donar suport /solidaritat/facilitar informado de situacions concretes
- PARTICIPACIÓ ACTIVA
- Coordinado amb les entitats igtups
- Paper reivindicatiu
- Seguiment i control
- Dinamitzadó ¡ creació de xarxes
- Donar a conéixer recursos informáis

* /. Slpc$er que ia familia juga en /"educado i cura deJamiSan, i en les necessitats de recursos derivades deis canvis en /es estructures i vahrs Jami/iars. 2. Promodó

d'habits saludables i d'esttmuls sbdoeducatius des de Feducaáóformal i informal 3. Temes que Jan referencia a fentornf habitat espai púbüe, habitatge, elements

arquitectdnics/' urbanistics que dificulten ¡a mobilitat, i el no aillament, etc.
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3. Data de la tercera sessió de treball. <•
Informació de la propera reunió de la comissio coordinadora ¡i

¡i
S'acorda que la tercera sessió de treball de la comissio de salut siguí el dimarts 30 de novembre de
13.00 a 15.00 hores al CAP d'Horta c/Lisboa s/n. !•

¡i
La propera trobadade lacomissió coordinadora tindralloc el dia 22 de novembre de 2004, de i;
13.00 a 15.00 hores. Lloc: Biblioteca Juan Marsé c/Murtra s/n

INFANCIA, ADOLESCENCIA I FAMILIA
2a Sessió de treball. 4 de novembre de 2004

9.30-11.30 hores. CEIP Fontd'en Fargas

PARTICIPANTS

Montserrat Garí Dir. Escola Bressol Tris-Tras
Gloria Blassy Dir. Escola Bressol Albí
Nuria Fontanals Dir. Escola Bressol Xarlot
Toni Solé Cap d'estudirs CEIP El Carmel
Nélida Pórtela Dir. CETP Coves d'en Cimany
LJmsa Terrades Dir. CEIP Font d'en fargas
Manel Belda Dir. IESM Ferran Tallada
Jordi Noya IESM Ferran Tallada
Daniel Juan Fundado Adsis
Raúl Lerones Dir. Centre Juvenil Martí Codolar
Montee Pujol i Nuria Carreflo Responsables Pretaller
Lluisa Carrillo Responsable Punt d'informació de Bocanord
José Ramón Ubieto Psicóleg i coordinador d'interxances
Laura Educadora Servéis Socials del Carmel
Imma Izquierdo Equip comunitari Carmel Amunt

¡I
Absenta/ Escusats ¡I
Ludoteca Arimel
Centre Infantil La Torre
CEIP Taxonera
Xavier Chavarría

SÍNTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS

1. Presentació i consens de la proposta de treball conjunt línies de treball transversals.
Comen taris i matisos a la proposta.

Es valora positivament les línies de treball transversal que es presenten i es comenta que recullen
les aportacions de la primera sessió de les diferents comissions temátiques.

2. Paper/s deis diferents actors comunitaris en funció de les b'nies substantives i de procés.



Untes
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Unta transversal substantiva 1 * Unía transversal substantiva 2 * Unta transversal substantiva 3 *

Facilitar recursos: económics, humans, materials, espaials...
Reoiganitzar recursos i fer un seguímentd'aquests
Coneixer la realitat dialogant amb ets tecnics, població...

Revisíó de necessitats de les
famílies i rcvisió de recursos
Creació d'Escoles Bcessol (teñir
en compte eis horañs laboráis,
nous canvis familiars)

- Incidir en la programado
deis mitjansde
comunicació. Evitar la
programació basura

Coordinació amb les entitats igrups
Buscar cañáis de comunicació amb les famílies
Crear espais de trobada amb mates i pares
Tccballar l'educació en VALORS
Coneixer ¡ acompanyar
processos

Creació de servéis de proximitat
centrats en la cura d'infants
Taller de mares i pares

- Coordinació entre escoles i
li'níes de treball conjuntes

- Teñir professionals de
servéis sociáis de
referencia en eis centres
educatius amb mes
dedicado o crear dins deis
centres aquesta figura per
fer seguiment a famflies en
risc

Saber aglutinar a tota la població
Adequar Poferta a les necessitats especifiques de determinades situaciónsf preus assequibles, horaris.,
Evitar les activitats de consum (cultura=consum) i fomentar les activitats educatives
Crear oferta de cap de setmana
Creació d'activitats en eis espais públics oberts

Assegurarque haferta arribri. Difussió

- Promoure les activitats extraescolars

Aglutinar les demandes de la població
Promoure el voluntaríat
Promoure grups d'autoajuda
Reivindicar i promoure demandes
Creació d'equips d'intercomunicació

- Exercir de ciutada responsable

Coordinar i donar coherencia a les actuacíons que es fan
Diagnosticarla realitat

* /. Elpaper que bjami/iajugi en l'educació i cura defami&ars, i en les necessitats de recursos dtñvades deis canvis en les estructures í valors

jam'tltars. 2. Promoció d'hábits sai/dables i d'estímuh sbciotducaúus des de Peducacióformal i informal 3. Temes que fan rtfeñnáa a

tentom/ habitat espaipúbSc, habitat^, ekments arquitectoniaf urbanistics que dificulten la mobiütat, t el no mlhment, etc.

3. Data de la tercera sessió de treball.
Infonnació de la propera reunió de la comissió coordinadora

S'acorda que la tercera sessió de treball de la comissió d'Infancia, adolescencia i familia siguí el
dijous2de desembre de 9.30 a 11.30 hores al'Espai Jove Boca Nord c/Agudells 37-45.

La propera trobada de la comissió coordinadora tindrá lloc el dia 22 de novembre de 2004, de
13.00 a 15.00 hores. Uoc: Biblioteca Juan Marsé c/Murtra s/n.
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Carmel Amunt
Cap a un projecte de barrí

Síntesi de les dues primeres sessions de treball amb les comissions

Novembre 2004

Introdúcelo
Pía de Dinamització Común i tari del Carmel: Carmel Amunt
Cap a un projecte de barrí

Qué entenem per projecte de barrí
Objectius
Disseny metodológic
Resultáis previstos
Participan ts

Resultáis del procés
Lúiies de treball transversals
Actors potencialment ímplicats i tipus d'implicació

Proposta de treball
Cap a on anem?
Pía de treball novembre-desembre
Sociograma del procés

Entitats promotores de Carmel Amunt: Fundació Adsis, Centre Juvenil

Martí-Codolar, CEJAC, Club de Bolos Leoneses dT-Iorta, Caritas Diocesana
de Barcelona-Secció Carmel, Fundació Els Tres Turons.
Assessor del Pía Comunitarí Marco Marchioni
Assessors del Projecte de barrí Joel Martí i Loli Castilleja
Equip Común i tari Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce
Membres deis equips técnics deis recursos pardcipants (detall al document)



Introdúcelo

Aquest document pretén explicar el procés de treball que des de Carmel Amunt s'ha volgut
impulsar al barri. Aquest procés al que nosaltres anomenem projecte de barrí ha aglutinat un bon
nombre de professionals i recursos del territori que mitjancant una metodología participativa han
elaborat unes primeres línies de treball.

Aquest document no és una proposta definitiva sino que pretén ser un document de treball obert
que engresqui a nous participants i ens permeti seguir avancant en la definició del projecte de barrí.
Cal entendre que estem pariant d'un procés que vol donar cabuda i comprar amb tothom pero que
com a tal, té les seves fases de desenvolupament. Alguns hem estat mes implicáis en les fases
iniciáis del procés, pero ara cal fer del projecte de barrí una realitat de tots i per tots, els servéis, les
associacions, els veihs/es, Padministració.

Pía de Dinamització Común i tari del Carmel: Carmel Amunt

L'any 1999 un grup d'entitats i associacions del barri van comencar un procés de treball conjunt
amb la finalitat d'impulsar un Pía Comunitari en el barri del Carmel. Durant aquests anys s'ha
vist la necessitat de constituir una associació- Carme/ Amunt- per a avancar en el procés inidat i
obert a totes les entitats, associacions, veihs i veihes del territori.

El Pía Comunitari pretén posar en manca processos a mig i Harg termini de millora de les
condicions de vida del barri del Carmel, comptant amb la participació tots el protagonistes de la
comunitat, és a dir, la població, administracions i recursos técnics -professionals.

La íntegració deis esforcos i la responsabilitat compartida de les diferents administracions
publiques, de les entitats, agents socials i de les persones que participen son la clau per a lluitar
contra la fragmentado i desestructuració social i per a la potenciado d'una major cohesió social en
!a nostra societat.

En aquest context les xarxes socials existents poden aportar elements reals i concrets molt
importants, pero és sobretot la participació directa de la ciutadania d'un territori i la seva
organització, profundament oberta i democrática, la que pot dur endavant el seu propi projecte de
"millora de les condicions de vida".

Al concepte genéric de "millora de les condicions de vida" atribuím un valor global que pot arribar
a abastar diferents conceptes tais com: "sostenibilitat no només económica sino humana i social",
"solidaritat", "paritat d'oportunitats", "abséncia de discriminado de qualsevol tipus", "democracia
participativa", "Huita contra l'alienació", "participació individual i col tectiva" i "implicado deis tres
protagonistes cadascun en el seu paper í en relació correcta amb els altres".

Així dones, Carme/ Amuntno intenta definir només una associació, ni una realitat física, defíneix
especialment una manera comunitaria de fer, de trobar-se al carrer, de plantejar-se cls problemes i
les seves soludons. Un espai que ens permeti elaborar propostes creatives de desenvolupament
comunitari en el nostre barri.
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I Cap a un projectc de barrí

Qué entenem per p rojee te de barrí

L'any 2001 el Pía Comunitari del Carmel va elaborar un diagnóstic comunitari que, des ¡
d'una metodología participatíva, va permetre engegar el Pía i donar coherencia a les i
actuacions fins ara realitzades. Aquest diagnóstic ha estat fins ara punt de referencia per a
molts recursos del territori.

Entenem per projecte de barrí un procés de reflexio participatiu de recollida i análisi d'informació
d'una comunitat o d'un territori concret que ens ha de permetre consensuar col iectivament unes
línies de treball a mig-llarg termíni. Aquest procés de reflexio ha de suposar per tots nosaltres una !
experiencia de treball positiva i una mülora en el treball global que ens permetin fer una projecció

sostenible al llarg del temps. ,

El Projecte de Barrí vol posar l'accent en trobar formes de treball comunitáries que permetin
trobar solucions a problemes que no poden ser abordats des de les organitzacíons/ insu'tudons i
col tectius per separat. El Pía comunitari pretén aglutinar iniciatives, projectes i recursos per
treballar objectius comuns i prioritzar aquells que siguin urgents i consensuáis.

Objecrius

1. Implicar les diferents xarxes i comissions de treball del territori en un procés de treball col lectiu
que permeti consensuar i definir línies de treball conjunt a mig i llarg terminí.

2. Incorporar a la poblado en el procés comunitari donant cabuda a la participado en el Pía en les
seves diverses formes.

3. Consolidar el treball amb ambdues administracións i compartir una realitat comuna que fací
possible un treball sostenible i a llarg termini en el territori.

Disseny metodológic

La metodología peí diagnóstic comunitari que s'ha díssenyat es concreta
esquemáticament en vanes fases:

1. Constitució de comissions (temátiques i de coordinado)

2. Priorització de temes de treball per ámbits segons comissions tematiques.

3. Reculls d'informació

4. Elaborado d'una proposta de treball coordinada a partir deis tres diagnóstics temátics

5. Devolucíó i aprofundiment en els diagnóstics:

a. Amb les comissions de treball.

b. Interlocució amb administracions i entitats ciutadanes.

6. Concreció de línies de treball.

7. Tancament i presentado final.
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En el mapa següent es presenta Testaictura metodológica d'aquestes fases.

Fases
5a 5b

Com. de
Seguiment

(Tecn.. i Polít.)

Plena ri

N
Salut

G.Gran

Educado

Si// Com.
Coord.

Entitats

T. de Camp

Resultáis previstos

Es treballará amb vistes a tot el cure 04/05. Es tracta d'avancar, durant aquest període, en la
concreció de línies de treball que donin resposta a les principáis necessitats detectades, al ritme que
siguí pertinent en cada cas. El període juliol-dc sembré té com a objectiu orientar organitzativament
i acotar temáticament aquest procés.

1. Elaborar un document de treball a mig-llarg termini que incorpori tots els sectors i edats i que
pugui convertir-se en element dinamitzador a l'hora d'abordar altres problemátiques. Aquest
document ha de ser una proposta de treball oberta, interdisciplinar i transversal, que integri la
participació i treball deis diferents recursos, deis veins i veihes i que compti amb el recolzament i
acompanyament de les administracións. Aixó és el que anomenem Projecte de Barrí.

2. Elaborar una guia de recursos (entitats, assocíacions, servéis i equipaments) del territori on es
contemplin els diferents programes, servéis, etc. que es desenvolupen i que pugui estar a
dísposició de tota la comunitat.

3. Impulsar una publicado periódica de fulls informatius que recullin el treball de les diferents
comissions (técniques Í/o de ve'úis) i que serveixin com a vehicle de comunícació, coordinació o
com a possible via per iniciar noves relacions i mecanismes de participació.

4. Potenciar el sentiment de pertinenca al barri i conscienciar els membres de la comunitat perqué
esdevinguín protagonistes deis processos de canvi que afectin al seu territori, tot impulsant
iniciatives col iectíves que suposin per a tots experiéncies enriquídorcs i de compromís.
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Participante

A continuado es presenta la relació de recursos que han particípat en aquesta primera fase del
projecte i que formen part de les diferents comissions. Es plantegen les comissions com a grups
promotors d'aquest procés de reflexió i per tant, resta obert a noves incorporacions. L'objectiu és la
participació de tothom.

a) Comissió d'Infáncia. adolescencia i familia
Montserrat Garí Dir. Escola Bressol Tris-Tras
Gloría BlassyDir. Escola Bressol Albí
Toni Solé ¡ Franccsca Massó Cap d'estudis i Dir. CEIP El Carmel
Nélida Pórtela Dir. CEIP Coves d'en Cimany
LluTsa Tcrrades Dir. CEIP Fontd'en fargas
Jordi Noya ÍES Ferran Tallada
Daniel Juan Fundació Adsis
Raúl Lerones Dir. Centre Juvenil Martí-Codolar
Montse Pujol i Nuria Carreño Responsables Pretaller
Gemma Magrinyá Responsable Ludoteca Arimel
LluTsa Carrillo Responsable Punt d'informació de Boca Nord
José Ramón Ubíeto Psicóleg i coordinador d'interxarxes
Centre Infantil La Torre
Nuria Fon tañáis Escola Bressol Xarlot
Xavier Chavarria Inspector d'ensenyament de la zona fins al
curs 2003/04 i expert en temes d'educació

b) Comissió de Salut
Jaume Serrano Doctor CAS Sacedón
Isabel Montañer Doctora CAP Carmel
Montse Pujol Doctora CAP Carmel
Rosa Casademón Pediatra CAP Carmel
Antonia Ollero Infermera CAP Carmel
Rosa Gurpegui Infermera CAP Carmel
Natalia Cabeza Resident CAP Carmel
Toni Ribas Resident CAP Carmel
Marta Blanch Treballadora social Fundació Els Tres Turons
Jordi Fornés Treballador social CAP Horta
Miquel Ángel Casanova Doctor CAP Horta

Maribel Passarín i Maribí Peldaña Equip salut comunitaria-Agencia de Salut' Pública
Cristina OHer Treballadora social CSMA
Marta Dot Psicóloga CSMIJ
Belén Jordá Doctora ASSIR (Assisténcia sexual i reproductiva)

ĉ  Comissió de Gent gran
Anna Roig Treballadora social del CAP Carmel
Carme Colomer Infennera del CAP Carmel
Rosa Gurpegui Infermera del CAP Carmel
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Mireia Gaberaet Estudiant treball social en practiques CAP Carmel
Maica Mas Infermera del CAP Carmel
Jordi Fornés Treballador social CAP Horta
Yolanda Fierro Dtr. Centre de Servéis Socials del Carmel
Ángels Dret Directora del Casal d'Avis Horta I
Sandra Cavan illas Treballadora social Residencia, Centre de dia i Casal d'avis d'Horta II
Fina Contreras Responsable Caritas Diocesana de Barcelona-Secció Carmel

d) CQ^IÍSSIÓ coordinadora
Representants comissions temátiqucs: Anna Roig (comissió gent gran),Jaume Serrano
(comissió salut), José Ramón Ubieto i Raúl Lerones (comissió d'tnfancia, adolescencia i familia).
Membres Associació Carmel Amunc Marta Blanch (Fundació Els Tres Turons), Meche
Butrón (CEJAQ, Mercedes Yubero (Fundació Adsis), Fina Contreras (Cáritas-Secció Carmel),
Raúl Lerones (Centre Juvenil Martí-Codolar), Ángel González (Qub de Bolos Leoneses d'Horta).
Assessor del Pía Comunitarí Marco Marchioni I
Assessors del Projecte de barrí Joel Martí i Loli Castilleja i
Equip Comunitari Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce i

Resultats del procés

Línies de treball transversals ;
, i

Les línies de treball son la síntesi en forma d'objectius i amb criteris de transversalitat, cooperació
i complementanetat de totes les aportacions. Diferenciem dos tipus de línies transversals:

• D'una banda, els objectius substantius, que fon referencia a aquells aspectes referits a les I
condicions de vida de la població que es volen abordar.

• De Paltra, els objectius de procés, que fan referencia a la forma com es desenvoluparan les
línies de treball i al paper i implicació deis diferents recursos del barrí.

Les línies substantives faa referencia a Poptimització i creacio deis recursos necessaris que
incideixeo en el conjunt de valors i actituds que estructuren els babits de les persones i deis
col lectius, i que es tradueixen en QUAUTATDE VIDA.

Entenem que aquests recursos poden ser de carácter:

• Promocional, es a dir, que aravoreixin estils de vida saludables.

• Preventiu, per anticipar situacions de risc o conflicte.

• D'atenció de necessitats no cobertes, que suposen la intervenció i el suport en forma de nous
recursos o intervencions, o noves formes de relació entre els recursos existents.
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1. Elpaper que la familiajuga en l'educadó i cura defamiliars, i en les necesútats de recursos derivades deis canvis

en les estructures i valors familiars.

Aquest tema hauria de permetre abordar aspectes que preocupen com les malalties mentáis,

l'aillament social de determináis col lectius i la corresponsabilització deis pares amb filis i grans.

2. Promodó d'bábits saludables i d'estimuls sbcioeducaütts des de l'educaáó formal i informal.

Especialment en aquells aspectes que Pan referencia a: hábits alimentaris, consum de drogues,

conductes sexuals de risc, activitat física, cultura i civisme.

3. Temes quefan referencia a l'entorn I habitat: espaipúblic, habitatge, ekments arquitectbnicsl urbanísúcs que

dificulten la mobilitat, i el no áiUament, etc.

Aquest també hauria d'incloure els usos negatius que es fan de Pespai públic i en els quals

s'hauria d'intervenir (venta drogues).

Les líaies de procés fan referencia a la mi ¡lora del treball CONJUNT entre els recursos i

col lectius presents al terrítori, aqüestes apunten a al reconeixement mutu, la complementarle tat, i

la corresponsabilitat.. Aqüestes es tindran en compte en cadascuna de les línies substantives.

1. Aprofundir en el coneixement mutu entre els recursos existen ts a partir de la realit^aáó de projectes comuns.

2. Coordinado i compkmentarietat entre elsf recursos presents a la comunitat (infraestructures, professionals veinals).

3. Trebaüar des de la implicado deis col lectius afectáis: joves, famiU.es, gentgran, ¿mmigrants.

4. Promoure ¿es relaáons sodals intergeneradonalsper tald evitar l'aillament sodal d'alguns col lectius.

Actors potencialment implicats i tipus d'implicació

A partir de les línies de treball substantives s'ha definit el mapa d'actors potencialment implicats en

el desenvolupament de cada línia i tipus d'implicació, tenint en compte les línies de procés.

El que es presenta és un recull consensuat sobre algunes de les aportacions que poden fer els

diferents actors al projecte de barrí i per tant, no son les úniques.

S'exposen les aportacions transversals de les comissions temátiques, és a dir, aquelles en les que

totes les comissions coincideixen respecte al que poden aportar cada un deis actors per a cada una

de les línies. En la majoria deis casos les aportacions i el paper deis actors és el mateix en les tres

línies. També és fa referencia a aquelles en les que s'ha arribat a un consens per cadascuna d'elles.
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Administració
- Reconéixer el Pía Comunítari com a interlocutor i agent polític, planiñcant les diferents

iniciatives que es desenvolupen en el territori tenint en compte el PC i informant i fent difusió
deis recursos del territori, servéis, projectes que es desenvolupen, etc.

- Facilitar la implicació institucional deis servéis en el Pía, és a dir, la implicació deis propis servéis
així com la implicació institucional deis mateixos.

- Facilitar recursos económics i humans a les diferents iniciatives conjuntes promogudes per els
recursos del territori.

- Apropament a la realitat i al trebaU deis diferents pro fess ion ais/recursos del territori (punts forts
Í febles) per tal de potenciar i/o millorar aquells aspectes que reverteixen en una millora
qualitativa de la comunitat, tot reorganitzant i /o augmentant els recursos per a fer front a les
noves situacions.

- Aprofundir en el coneixement de les necessitats de la població i els nous models /estructures
socials i facilitar els recursos adequats.

- Promoure campanyes de sensibilització sobre Pus deis espaís públícs i fer complir la legislació actual.

- Atendré les demandes relacionades amb la supressió de barreres arquitectóniques, millora del
mobiliari urba, etc.

- Facilitar i promoure els espais públics com a polivalents.

Servéis educatíus

- Integrar en el projecte pedagógic deis centres l'educació en valors i el treball intergeneracional.

- Promoure la participació de les famílies, cercant espais de trobada i cañáis de comunicado
adients per afavorir una adequada implicació.

- Coordinació amb els recursos del territori ¡ foment de Passociacionisme.

- Promoure i recolzar a les AMPAs com a espai de participació i implicació de les famflies en
l'educació deis seus filis, donant suport i acompanyament a les diferents inquietuds i iniciatives.

- Reforc d'hábits saludables a TOTA la comunitat, incorporant un treball en els propis centres i
promovent altres iniciatives conjuntes Í/o coordinadament amb els recursos i agents socials del
territori.

- Educar en valors que suposi una millora per a la comunitat, fomentant la mobilitat sostenible i
les actituds cíviques i solidaries.
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Servéis socials s ocios an i taris

- Educació per la salut a tots els nivells (individual, grupal i comunitari) i a totes les edats.

- Promoció del voluntariat.

- Promoure la creació de gnips de suport i d'ajuda mutua.

- Detectar dependéncies i necessitats reals de la poblacio i derivació adequada a altres recursos i/o
canalitzar-les a les administrar:ions pertinents.

- Donar suport técnic (formació/informació) a les famílies i també suport emocional
(acompanyament) a les famílies que teñen a carree un familiar malalt.

- Promoure la creació de programes i activitats d' intergeneracionáis.

- Cercar espais i la figura de nous professionals de referencia per ais centres educatius per a
desenvolupar tasques de detecció d'hábits no saludables i situacions de risc, tot afavorint la
creació d'iniciatíves amb un seguiment continuo.

Servéis culturals/lleure

- Desenvolupar programacions d'oci i cultura coordinadament amb els recursos del territori i amb
la participado de la poblacio per tal de possibilitar una oferta mes amplia i plural dirigida ais
diversos col tectius de poblacio.

- Desenvolupar activitats de dinamització cultural en espai públics oberts i generar oferta de cap
de setmana per tal d'afavorir l'accés cultural i d'oci ais col tecrius de poblacio amb mes
dificultáis i fomentar espais compartits que suposin una educació en valors responsable i
solidaria.

- Facilitar els recursos disponibles i aíavorir espais polivalents.

Entitats Professionalitzades (educarives, culturáis, etc.) prestadores de servéis

- Promoció de programes, servéis i activitats que atenguin les necessitats no cobertes per els
recursos públics del territori i que suposin la suma d'esforcos d'un treball integral i coordinat.

- Prevenció, detecció i derivació de situacions de risc ais centres adequats.

Associacions i gmps veTnals

- Activar el paper polític de la poblado, afavorint espais on els veíns/es siguin reconeguts com a
actors potenciáis i futurs protagonistes deis canvis de millora.

- Promoure el voluntariat.

- Fomentar la participado veihal i altres formes de participado solidaria (grups d'autoajuda,
reconeíxement i recolzament a iniciatives veüials espontánies...).

- Recollir i canalitzar les situacions de risc, anomalies i les demandes de millora de la població.
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Col •lectius de poblado
- Participar activament en la millora del barri, tant des de la dimmsió individual tor exercint una

ciutadania responsable, amb consciéncia col lectiva i solidaria, com des de la dimmsió soáaL,
col laborant i/o implicant-se en les diferents iniciatives que es duen a terme des deis recursos
del barri. (cadascú en la mesura que pugui).

Pía de Dínamítzació Común i tari

- Dinamització, coordinado i seguiment del procés comunitari.

- Aprofundir en el coneixement de la realitat i promoure iniciatives i/o programes conjunts entre
els diferents actors comunifaris que permetin una millora qualitativa del territori.

- Facilitar espais de treball conjunt entre els diferents recursos i actors del territori
(administracions, institucions, entitats i servéis públics i privats, i veáis).

- Afavorir el coneixement entre els recursos del territori, així com els diferents programes i servéis
que desenvolupen.

Proposta de treball

Cap a on anem?

Creació, a proposta del Pía, d'un nou espai de treball tecnic, amb la fundó de treballar de forma
comunitaria línies identificades i prioritzades. Aquest espai hauria d'assegurar la complementarietat
entre els recursos, facilitant la seva relació i, per tant, el seu aprofitament. El treball ha de poder
traduir-se en accions que donin resposta a les necessitats detectades, i no necessáriament han
d'implicar nous recursos. La consolidado d'aquest espai pressuposa treballar en clau de procés a
mig i llarg termini (hi ha qüestions que van sorgint i que és impossible abordar-Íes totes alhora,
sense respectar els diferents ritmes existents). El projecte planteja treballar amb vistes a tot el cues
2004/05:

la Fase: (Juliol 04- Gener 05). Punt de partida, reprenent i consensuant la informado que
aporta el diagnóstic. Des d'una mirada global, es tracta de definir unes primeres línies de treball,
reflexionar sobre qué impliquen i plantejar les formes organitzatives mes adients. Aquest procés
ha de permetre un major coneixement entre els diferents recursos, d'acord amb el que s'ha anat
manifestant al llarg del mateíx. Un moment de síntesí d'aquesta fase serien unes jornades que
tinguessin un vessant formatiu, d'intercanvi d'experiéndes i de retorn del treball realit2at.

2° Fase: (febrer-marc 05): S'aproftindeix en cadascuna de les línies: quins programes es porten a
terme, qué volem fer; ens coneixem mes. Com es concreta el paper del Pía com a actor
promotor.
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3a Fase: (abril-juny 05): Comencem a articular el treball conjunt, dins la dinámica comunitaria,
amb altres agents; ens posem a concretar la programació.

Aquest espai de treball conjunt haura de dotar-se d'una organització que pe míe ti la seva
operatívitat Una possíble proposta és que cada una de les líníes substantives es treballin per
comissions, les quals poden respondre a cada una de les línies de treball o optar per treballar amb
les comissions creades. En tot cas, considerem que qualsevol proposta ha de ser debatuda i
assumida pels participants i peí Pía.

Respecte ais objectíus de procés, caldria que la comissió coordinadora pogués teñir un paper
important i facilitar d'aquesta manera el treball conjunt: sessions i ordres del dia, debats , formado,
etc.. En aquesta comissió coordinadora, promotora del treball técnic, hi participa l'Associació
Carmel Amunt i, com a tal, ha de tenir-hi un cert lideratge.

Respecte a l'equip comunican, i amb coherencia amb el paper que juga el Pía en aquest procés, la
seva fundó és la facilitado del treball conjunt i la participado activa deis agents, des d'una mirada
global i transversal. L'equip és qui assegura que el procés es doní, i per tant qui assumeix certa
estrategia a curt, mig i llarg terminí.

El paper que 1¡ atribuim al Pía Comunitari, com a marc d'actuació, és el d'actor promotor del
procés i alhora d'interlocució amb les instítucions, des deis cañáis actualment oberts (Com.
Técnica de Seguiment i Com. Institucional). Des del Pía és des d'on s'ha proposat obrir una
línia de treball amb els recursos per anar definint un projecte de barri; en aquest sentit, entenem que
és el Pía qui assumeix la responsabilitat de donar eines i facilitar espaís de treball conjunt perqué el
treball comunitari és pugui portar a terme, així com també un paper propositiu. Amb tot, la
concreció del seu paper és una tjüestió important a abordar, sobretot en la segona fase d'aquest
procés.

Pía de treball novembre-desembre !
|

Objectius del treball amb les comissions:
• Validar i reflexionar sobre el treball fet fins ara (diagnósric, definido de línies i actors),

ajudant a socialitzar els objectius del projecte i els seus continguts.
• Reflexionar sobre el paper de cada recurs:

Qué "se'm demana1? Qué implica?
Com s'implica el meu recurs/servei mes enllá de la meva participado individual en
el procés?
(professioaals deis servéis)

Objectius de treball fora de les comissions:

AMB ELS SERVÉIS/RECURSOS

• Donar informado sobre el procés, clarificant aquells aspectes que no es vegiii clars, afavorint ,
la participació {equip comunitarí). ,
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• Identificar projectes, i programes que ja es realitzen al barri i que teñen que veure amb les
líntes de treball prioritzades (fitxes que es lliuraran ais participants en les comissions i que
hauran de retornar) {equip comunican i cada recurs).

• Organització de lesjornades (Com. Coordinadora).
AMB I.ES 1NICIATIVES CIUTADANES; NO PROFESSIONA1JTZADES.

• Sondejar la seva possible participado futura en les limes que es plantegen (AMPAS,
ASSOCIACIONS D'ALUMNES, etc.), sense exposar d'entrada de quina manera, ni a quins espais.
Básicament es tracta de conéixer qué están fent, quines son les necessitats percebudes des de
l'entitat i com estañen disposades a treballar-les. {equip comunitan).

AMB LES ADMINISTRACIONS

• Explicació del projecte i de la proposta de treball.
• Implicado de les administracions en els diferents aspectes que s'han plantejat a les

comissions (recursos, implicado institucional,...).
(Carme/Amuni).

SociogTama del procés
ADMSNISTRAaONS

(NIVELL POLtnC)

SE8VBS PU8UCS

EHTJTATSAMB
PROFÍSSIOHALS

TREBALL ', ¡ [ ] „

toe palthr riel

' • - . . .TREBALL _,'

— »- generali fXtiit /re tich

rfs i.'

ASSOOACIONS

VEÍNALS O

Pobixió
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PROJECTE DE BARRÍ
RESULTATS DE LA TERCERA SESSIÓ DE TREBALL AMB LES COMISSIONS

DESEMBRE 2004

OBJECTIUS

1. Presentar i debatre la proposta de treball conjunt: línies, papers deis actors i pía de treball

durant el curs.
2. Reflexionar sobre qué implica aquesta proposta per a cada serveí/recurs.
3. Reflexió sobre com es voldria treballar tot aixó en el pía organitzatiu.

DINÁMICA DE TREBALL

1. Presentació de íasessiói devoluciÓ del pía de treball

2. Debat
El pnces i la proposta de treball

Com veiem el procés globalment?
Quines expectatiVes en tenim?
Quines oportunitats hi veiem? Potencíaütats del treball conjunt amb els diferents
nivells d'actors.
Quines dificultats hi trobem?
Els ritmes de treball. Com prioritzem els criteris de:

Necessitats de coneixementmutu
Necessitat d'obrir el procés a altres actors amb els seus propis ritmes, lógiques i
interessos: administracións i associacions veihals particularment
Necessitat de concretar accions i projectes

Elpaper deis servéis/recursos
Qué se'm demana?
Qué puc aportar?
Quines haurien de ser les possibles estratégies d'implicació deis servéis? (implicado
professionais, impficació servei:...)

Uorganit^aáá delprojecte
3. Síntesi

Efltitats promotores de Carmel Arnunt Fundació Adsis, Centre Juvenil Martí-Codolar, CEJAC, Club
de BoJos Leoneses dTíorta, Caritas Diocesana de Barcelona-Secció Carmel, Fundació Els Tres Turons.
Assessor del Pía Comunitari Marco Marchioni
Assessors delProjecte de barrí Joel Martí i Loli Castilleja
Equip Comunitari Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce
Representants comissions temátiques: Arma Roig (comissió de gentgran),jaume Serrano (comissió
de salut),José Ramón Ubieto i Raúl Lerones (comissió d'infancia, adolescencia i familia).
Membres deis equips tecm'cs deis recursos participante (detall al document)



PARTICIPANTS DE TERCERA SESSIO DE TREBALL

COMISSIÓ DE GENI' GRAN
29 de novembre de 2004.12.30-14.30 hores. Casal d'Avis d'Horta II

Auna Roig Treballadora social del CAP Carmel
Yolanda Fierro Dir. Centre de Servéis Socials del
Carmel
Sandra Cavanillas Treballadora social
Residencia, Centre de dia i Casal d'avis d'Horta II
Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce Equip
comunitari Carmel Amunt

Absents/ Escusats
Jordi Fornés Treballador social CAP Horta
Carme Colomer Infermera del CAP Carmel
Rosa Gurpegui Infermera del CAP Carmel
Mireia Gabemet Estudiant treball social en
practiques CAP Carmel
Maica Mas Infermera del CAP Carmel
Angels Dret Directora del Casal d'Avis Horta I
Fina Contreras Responsable Caritas Diocesana
de Barcelona-Secció Carmel

COMISSIÓ DE SALUT
30 de novembre de 2004. 13.00-15.00 hores. CAP Horta

Jaume Serrano Doctor CAS Sacedón
Montse Pujol Doctora CAP Carmel
Marta Blancb Treballadora social Fundació Els
Tres Turons
Jordi Foraés Treballador social CAP Horta
Miquel Ángel Casanova Doctor CAP Horta
Concha Diez Infermera CAP Horta
Carme Castillo Infermera CAP Horta
Isabel Ustrell Equip salut comunitaria-Agencia
de Salut Pública
Assumpta Pérez Treballadora social Centre de
Servéis Socials Carmel
Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce Equip
comunitari Carmel Amunt

Abs ents /Excus ats
Cristina Oller Treballadora social CSMA
Marta Dot Psicóloga CSMIJ
Belén Jordá Doctora ASS1R (Assisténcia sexual
i reproductiva)
Isabel Montañer Doctora CAP Carmel
Rosa Casademón Pediatra CAP Carmel
Antonia Ollero Infermera CAP Carmel
Rosa de la Iglesia Infermera CAP Carmel
Rosa Gurpegui Infermera CAP Carmel
Natalia Cabeza Resident CAP Carmel
Toni Ribas Resident CAP Carmel

COMISSIÓ D'INFANCIA. ADOLESCENCIA i FAMÍ LIA

2 de desembre de 2004. 9.30-11.30 hores. Espai Jove Boca Nord

Toni Solé Cap d'estudis CEIP El Carmel
Nélida Pórtela Dir. CEIP Coves d'en Gmany
Lluísa Terrades Dir. CEIP Font d'en fargas
Jordi Noya ÍES Ferran Tallada
Raúl Lerones Dir. Centre Juvenil Martí Codolar
Nuria Carreño Responsable Pretalter
Oriol Díaz Responsable Ludoteca Arimel
Lhusa Carrillo Responsable Punt d'Infbrmacíó
de Boca Nord
José Ramón Ubieto Psicóleg i coordinador
d'interxarxes
Laura Reinoso Educadora Centre de Servéis
Socials Carmel

Xavier Chavarría Inspector d'ensenyament de la
zona fins al curs 2003/04 i expert en temes
d'educació
Imma Izquierdo i Elisabeth Ponce Equip
comunitari Carmel Amunt

Absents/ Escusats
Montserrat Garí Dir. Escola Bressol Tris-Tras
Gloria Blas i Dir. Escola Bressol Albí
Nuria Fontanals Dir. Escola Bressol Xarlot
Daniel Juan Fundació Adsis
Centre Infantil La Torre
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SINTESI DELS RESULTATS OBTINGUTS

t. El procés i la proposta de trrhP11- «-*pectatives. difícultats. oportunitats...

El proces es valora globalment moltpositivament, ja que hapermésun millor coneixement entre els
recursos, sobretot en quan a referente deis diferente centres.
En quan a expectatives, dificúltate, oportunitats, etc. en tote tres grups es valora:

- Caldria aprofundir en elconeixement deis diferente programes i servéis deis áferents recursos. Es valora que el
coneixement entre els recursos es faci a través del desenwlvpament deprojectes concrels.

- I^a expectativa principal és definir acáons-projectes concrets. Hi ha una necessítat de resultats immediats i de
materialitzar la producció teórica per etñtar eldesencant. La segona Í tercera fase del projecte (concreció)
es veu moltllarga.
Des de la comissió d'infanda, adoksánda i familia es comenta el desig de que aquest procés serveixi per a
projectar una millor imatge del Carmel cap a Pexterior, i d'altra banda que serveixi per a que la
població del barrí valori els recursos del terrítori.

- Es veu com a preocupadoprincipalelcom implicar a la pobladoen tot aquest procés comunitari. El tema de
la participado de la població es veu com una dificultat del projecte, una limitado per part dei recursos
i alhora com una oportunitat, un repte.

Degut a la població que atenen, des de la comissió de salut espada d'obrir i possibilitar la participado de
la població de tot Horta i sí s'escau del districte.

Des de la comissió d'infanda, adolescencia i familia es posa émfasi en dinamitzar ia participado i implicació
de la població a través de l'acció, és a dir, deis projectes concrets.

Caldria clarificar elpaperdelPla en quan al tema de la participado de la població ja que potser s'han generat
falses expectatives. L'equip percep alguns temes que caldria aclarir tais com: Carmel Amunt representa a la
població? es qui aporta la població ais projectes? Sera qui treballará la dinamització vernal?

- Hi ha consdéncia de que els ritmes de trebalii el tempspossible a dedicar és diferentper a cada recurs, aixó
suposar una dificultat per al projecte.

- Es considera necessari obrir el procés a altres actors.
Degut a que des de l'ámbit de salut el marc d'actuació no només abarca el Carmel, des d'aquesta
comissió es pada d'implicar a altres recursos que també ofereixen servéis a nivell de districte. La
comissió de salut creu interessant implicar en el procés ais següents actors:

- Hospital Valí dTIebrón: UFIS, departament Matemo-infantil, etc.
- 1MPU
- Associació d'aicohólics
- Altres recursos no sanitarís: biblioteca, Centre G'vic...

Des de la comissió d'infanda, ado ¿escinda i familia es creu interessant implicar ais següents recursos:
- EAP - Departament de justicia: DAM (Delegat
- Técnic d'educació del Districte Atenuó al Menor)
- EAIA - Centres Educarius Prívate
- Centre de Recursos Psicopedagógics - Biblioteca

d'Horta-Guinardó - Assessors LJC (Llengua, immigració i
- Técnica del pía jove (Bcn Activa) cohesió social)
- Policía comunitaria
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Des d'aquesta comissió també es paria de lapossibilitatd'implicaralDepartameiU d'Ensenyament de la
Generalitat, ja que aquest any es p reveu que es posara en marxa el Pía Entorn, vinculat a VAula
d'Acoüida de les escoles i orientat a atendré necessitats de població en risc en general.
D'altra banda es comenta que aquesta implicado caldña veure en quin moment es fa, i que seria mes
factible en el moment que es concretessin els projectes.

En relació a 1'obertura del procés a altees actors, Vequip comunitari percep que hi ha aspectes que cal
dialogar i clarificar:

En quant •&% posstbks actors implican, en les comissions es reflexa que caldria fer una invitació
extensiva a tots els recursos i que cada recurs s'exclogui si vol. Tot i així, no es té ciar que
s'entén per recurs, ni els diferente nivells d'actors (en excepcíó a la població i el nivell mes .
polític), ni el tipus d'implicació que pot assumir cadascun. En aquest senrit es percep certa i
contradicció relacionada amb el tipus de participado deis diferents actors, moments i
d'implicació i espais diferenciáis de participació, etc. i
En quan al moment d'imp\ica.z a altres actors, en general es veu complicat fins que no es ¡

concretin els projectes, sobretot quan es fa referencia a un nivell mes institucional Í polític.

2. El paper deis servéis/recursos

Comissió de gentgran
Veuen clara la necessitat d'implicar al seu centre/instirució i comenten que en principi no hi veuen
dificultáis.
Costa veure el paper de Carmel Amunt en relació a la població i hi ha confusió en quan a Porganiteació
en general de Pía. Es proposa que a la comissió técnica de Carmel Amunt hi participin técnics
d'educació i salut.

Salut
En alguns casos es veu difícil poder implicar al centre en aquest p roces. Manifesten la necessitat de
concretar el Projecte de barri en accions i/o programes concretsper tal de facilitarla implicado mes
institucional. Es comenta que hi haurá un canvi de gerents a atenció primaria.
En relació ais programes comunitaris que els recursos de salut desenvolupen, hi ha certes inquietuds en
quan ais ritmes i a la relació que poden establir amb aquest procés (el programa comunitari). Les
preguntes mes freqüents son qué passa amb els programes que existeixen, quan i com s'integren en
aquest p roces i quín pape r hi juga el Pía en aquests. '

En aquest senrit l'equip comunitari veu la necessitat de dialogar i clarificar alguns temes:
- Qué entenem per programa comunitari.
- La diferencia entre projecte comunitari, ptojectes que neixen própiament del procés comunitari

entre diferents recursos, projectes concrets de cada recurs i projectes que desenvolupen els
diferents recursos amb una orientado comunitaria.

Infancia, adolescencia i familia
Es comenta la realització d'un projecte concretque ha nascutarrel de la participació en aquest procés.
Projecte "MÜlorem l'entom del nostre pati" amb participació de diversos centres educatius.
La majo na de professionals no hi veuen dificultáis en implicar els seus centres, pero es veu difícil la
implicado del departament d'ensenyament si no es teñen projectes concrets.

3. L'orgnnir/grió del projecte

Totes les comissions veuen ciar que cal treballar per línies de treball i es veu interessantque les
comissions siguin multidisciplinar. !

PROPEÍRA TROBADA PLENARI: 3 de febrer tot el dia. Concretar lloc i horari. ¡
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