Conjunt dels projectes i serveis incorporats a l’Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de
Barcelona 2017-2027
Objectiu general 3
Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu.

entitat
ADAMA

projecte

altres entitats
que participen

descripció

districtes

temporalitat

estat

obj.
obj.
general línia

La llar són les
persones

Servei de tècniques naturals de salut adreçat a persones en exclusió social severa a centres 1,3,5,7,8,1 Permane En
d'acollida i equipaments integrals.
0
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Agència
de Estratègia per
Salut Pública arribar
a
de Barcelona col·lectius
vulnerables que
donen resposta
a necessitats en
salut.

Aquesta estratègia te per objecte arribar a col·lectius vulnerables i donar resposta a necessitats en 1,2,3,4,5,6 Permane En
salut. Inclouen diverses activitats desenvolupades des de diferents àmbits: Infermeria de Salut ,7,8,9,10 nt (és un execució
Pública: articulen les necessitats en salut de col·lectius vulnerables amb l’estructura sanitària i els
servei)
serveis de suport i cura. Desenvolupen activitats d’educació per la salut i activitats per donar
resposta a les necessitats de cura. Agents Comunitaris de Salut: articulen les necessitats socials i
de salut de persones immigrades malaltes amb l’estructura sanitària i els serveis de suport i cura.
Desenvolupen activitats d’educació per la salut i activitats per donar resposta a les necessitats de
cura. Programa de Tuberculosi: Facilita diverses mesures per la millora del compliment del
tractament. Entre elles s’inclou l’ingrés a Serveis Clínics (centre sociosanitari especialitzat en el
tractament integral de la Tuberculosi) així com l’Equip ETODA (Observació directa de tractament
ambulatòria) Programa d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS): Facilita diverses mesures per la
millora del diagnòstic, la prevenció i del tractament de les diferents ITS. Entre elles s’inclou el
Programa Saunes (que facilita l’accés al diagnòstic ràpid de diferents ITS en saunes on es realitzen
contactes socio-sexuals) així com el Projecte “Uso de nuevas tecnologías para la promoción de la
salud sexual y prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual en hombres que tienen
sexo con hombres”

3

3.1

Davant de la realitat de les persones que no es poden permetre el cost dels medicaments 1,2,3,4,5,6 Permane En
receptats en el sistema públic i per raons diverses no compleixen els criteris d'exempció del ,7,8,9,10 nt (és un execució
copagament del CatSalut, l'Ajuntament ha signat un conveni amb les entitats esmentades i
servei)
finança el cost dels medicaments d'aquestes persones prèvia valoració i derivació del personal
mèdic i de treball social dels Equips d'Atenció Primària de Salut.

3

3.1

Ajuntament de
Barcelona
Direcció
de
Salut

Programa
d'ajuts
al
pagament de la
medicació
aguda i crònica

Creu
Roja,
Banco
Farmacéutico,
Generalitat (ICS
i CatSalut)

Ajuntament de
Barcelona
Direcció
de
Salut

Nou
Espai
d'informació i
recursos per la
cura

Les
que
participen a la
Xarxa
de
Suport a les
Famílies
Cuidadores; les
Direccions de
Feminismes,
d'Economia
Cooperativa,
d'Acció Social.

Ajuntament de
Barcelona
Direcció
de
Salut

Nous
serveis IMSS
municipals
Intervenció
d'Odontologia i Social
Podologia per a
població
amb
pocs recursos

Actuació 35 de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura. Espai central de 1,2,3,4,5,6 Permane En fase de 3
referencia, vinculat amb les xarxes i entitats clau de la ciutat en matèria de cura i amb els centres ,7,8,9,10 nt (és un disseny
de serveis socials existents, els serveis sanitaris i les oficines integrals que es puguin desplegar en
servei)
un futur pròxim. La finalitat d’aquest espai és oferir informació i orientació sobre tots els recursos
existents a la ciutat en matèria de cura i alhora oferir a les treballadores del sector
l’assessorament jurídic i el suport formatiu i social que requereixin. Nota: també respon a
l'objectiu 3.7 i 1.7. Es preveu ubicat a l'Eixample però donarà servei a tota la ciutat.

i A partir de la transformació de la mútua PAMEM per funcionaris i ex-funcionaris municipals, es 1,2,3,4,5,6 Permane Pendent
dissenya una nova oferta de serveis sanitaris necessaris i no coberts per la cartera CatSalut, pel ,7,8,9,10 nt (és un d’inici
conjunt de la ciutadania però començant oferint l'accés només a les persones amb major
servei)
necessitat socioeconòmica derivades des dels Serveis Socials. Tot i l'ubicació a l'Eixample, és un
equipament de ciutat.

Amics de la Acompanyamen Centres
de
Gent Gran
t a domicili
Serveis Socials,
Àrees Bàsiques
de
Salut,
Teleassistència,
Ràdars

Aquest programa consisteix en la visita setmanal d’un voluntari a casa d’una persona gran, per un 1,2,3,4,5,6 Permane En
espai aproximat de dues hores. D’aquesta manera, amb el temps, s’estableix un vincle afectiu i de ,7,8,9,10 nt (és un execució
confiança entre el voluntari i la persona gran. L’acompanyament a domicili ofereix suport afectiu i
servei)
nous vincles de relació a la gent gran que els permet trencar amb la seva solitud. Però, a més
d’alleugerir les situacions de soledat i/o aïllament, el suport afectiu que rep la persona gran
l’ajuda a reforçar els seus recursos personals, com l’autoestima, la capacitat d’adaptació, la
capacitat de relació amb els altres, etc. El nostre compromís és que aquest recolzament
emocional es mantingui fins a la mort de la persona gran.

3.1

3

3.1

3

3.1

Associació
Arep

Assessorament
a la salut mental

Associació
Programa
Catalana
de d'atenció
l'Hemofília
integral
a
persones amb
coagulopaties
congènites i les
seves famílies

Serveis dedicats a l'atenció i l'assessorament a persones que presenten demandes relacionades 9
amb situacions de salut mental, i/o famílies afectades que requereixen d'una
intervenció/acompanyament. Pots contactar-nos: - Quan necessitis orientació en salut mental i
vulguis comentar les teves impressions - Si tens la necessitat d'acollida i atenció específica en
qualsevol moment del procés que vius - Quan busques una entitat de referència que conegui el
teu cas i sigui fàcil d'accedir-hi Oferim: - Servei d'Atenció a Famílies: un espai de suport i
seguiment, orientació i assessorament per a persones amb problemes de salut mental i les seves
famílies - Programes d'Atenció a Famílies: conjunt de grups de famílies orientats a desenvolupar
estratègies, facilitar sistemes de suport i potenciar xarxes d'ajuda mútua - Servei d'Atenció
Psicològica: accions i intervencions relacionades amb la demanda inicial del servei: orientació
terapèutica, avaluació, diagnòstic i atenció psicòlogica individualitzada

Hospital
Vall
d'Hebron,
Hospital Sant
Joan de Déu,
Hospital
de
Sant
Pau,
Hospital Clinic,
diferents
escoles de la
ciutat

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

L'associació desenvolupa diferents programes per atendre les persones amb coagulopaties 1,2,3,4,5,6 Permane En
congènites i les seves famílies. Els més rellevants són: 1.Hemofília? Informa't! Trobarem ,7,8,9,10 nt (és un execució
solucions. Inclou accions com: acollida a noves famílies, empoderament i seguiment necessitats
servei)
informatives, atenció dones portadores i edició de publicacions 2.No estàs sol. Fem pinya. Inclou
accions com: grups de pares i mares cuidadors, grups d'infants i joves, grup d'avis i àvies i altres
familiars 3.Serveis d’atenció a les persones amb coagulopaties congènites i les seves famílies
Inclou accions com: assessorament en temes socials, jurídics i fiscals, atenció psico-pedagògica,
assessorament escoles, nidra ioga, servei d'atenció domiciliària, borsa de treball, atenció als
nouvinguts i trobada intergeneracional anual 4.Sensibilització i difusió. Inclou accions com:
colònies d'estiu inlusives, esquí de fons adaptat, jornada actualització de la malaltia i actualització
de publicacions online 5.Formació, investigació i col·laboracions. Presents al món. Inclou accions
com: col·laboració en xarxa amb altres entitats (hospitals, escoles, serveis socials,altres entitats),
participació a jornades de formació i congressos, programes de cooperació

3

3.1

Associació
Catnova

Projump
Inclusión
Projump
Voluntariado

Associació
LaFinKa
Barcelona

Mentors
persones en risc
d'exclusió social

Associació
LaFinKa
Barcelona

Recolzament
jurídic

Associació
Projecte
Punt
de Referents
Referència

VAE,
Babel
y Punto
de
Encuentro
y
VAE

Desde 2017 coordinamos un proyecto (Projump) con dos vertientes, nos proponemos trabajar en 2
red para la inserción laboral , autonomía y liderazgo de latinoamericanos de Barcelona creando
vínculos de colaboración mutua entre nuestras beneficiarias, voluntarias y las entidades públicas y
privadas de la zona, ayudando así a construir una sociedad cada vez más inclusiva, participativa,
cohesionada y próspera. •Projump Inclusión ofrece formación integral, coaching,
acompañamiento, networking y bolsa de trabajo a latinoamericanos de Barcelona en riesgo de
exclusión social, acompañándolas de forma integral en sus procesos de búsqueda de mejores
empleos y autonomía laboral. Projump Voluntariado busca colaborar en la creación de redes
comunitarias de voluntarios, beneficiarios, empresas y entidades de Barcelona mediante la
inserción social, laboral y económica de mujeres latinoamericanas y sus respectivas familias. El
propósito es visibilizar al colectivo proporcionándoles mayor capacidad y empoderamiento social.

2 anys

En
execució

3

3.1

Programa de formació de persones en capacitats, actituds i coneixements bàsics sobre els 1,2,3,4,5,6 Permane En
itineraris socials i administratius bàsics per acompanyar a persones en risc d'exclusió social per ,7,8,9,10 nt (és un execució
facilitar el contacte i revinculació d'aquestes persones amb els serveis socials, altres entitats i amb
servei)
l'entorn comunitari de proximitat. Cada persona pot acompanyar entre una o màxim dues
persones per assegurar un seguiment personalitzat.

3

3.1

Apropem-nos, Recolzament i orientació jurídica en múltiples aspectes amb empoderament de la població en risc 1,2,3,4,5,6 Permane En
Acollim, PAH
d'exclusió social. Amb acompanyaments i activació de justícia gratuïta, advocats propis, ,7,8,9,10 nt (és un execució
consultoria amb advocats per la gestió de la regularització de la situació administrativa,
servei)
problemes de vivenda (pèrdua de vivenda, gestió de lloguer social), sanitat, desampar.

3

3.1

El projecte ofereis suport emocional i guiatge a l’emancipació dels joves extutelats i en risc 1,2,3,4,5,6 Permane En
d’exclusió a través de la mentoria. La mentoria és una eina d’intervenció social que promou la ,7,8,9,10 nt (és un execució
relació entre dues persones, on una, voluntàriament s’ofereix per a proporcionar un suport
servei)
individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d’exclusió. Aquesta relació és
motivada i tutoritzada per un professional. A través d’aquesta eina, oferim a cada jove un
voluntari/a adult que l’acompanya en la seva trajectòria. L’objectiu no és establir una relació
d’amistat sinó una relació de suport, amb una intencionalitat educativa, que és guiada per un
professional. La mentoria és una eina complementària a l’acció professional i en cap cas es
planteja com a substitut. El voluntariat mentor es posa al servei del pla de treball descrit pels
professionals i per a cada jove.

3

3.1

Associació
MARES ENTRE Pel que fa a la Activitats grupals gratuïtes de cobertura de les necessitats en la prevenció i promoció de la salut 1,2,3,4,5,6 Permane En
Salut i Familía DUES CULTURES col•laboració materno-infantil, desenvolupant també xarxes de suport.
,7,8,9,10 nt (és un execució
de
centres
servei)
socials
i
organitzacions
del
tercer
sector social es
compta amb:
Associacions
d’Immigrants: •
Asociación de
Mujeres
Bolivianas en
Catalunya.
•
Asociación
Salvadorenya
en Catalunya. •
Federación de
Entidades
Bolivianas en
Cataluña.
•
ACESOP
Associació
Cultural
Educativa
i
Socialoperativa
de
Dones
Pakistanesa. •
ALFALAH
Asociación. •
FEDELATINA. •
Fundación IBN
Battuta.
•
Associació In

3
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Associació
Associació
Síndrome
Síndrome
d'Asperger de d'Asperger
Catalunya
Catalunya

de

El motiu de la creació de l’Associació Asperger de Catalunya és promoure el bé comú de les 1,2,3,4,5,6 Permane En
persones amb TEA. Té la finalitat de: a) Promoure i desenvolupar accions que tendeixin a millorar ,7,8,9,10 nt (és un execució
la qualitat de vida, l'autonomia i emancipació de les persones afectades pel Trastorn de l’Espectre
servei)
Autista. b) Promoure i desenvolupar accions que tendeixin a millorar la situació i ambientació
social de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista- c) Potenciar la investigació científica, la
divulgació i el coneixement amb relació a l’Espectre Autista-Asperger. d) Orientar, coordinar,
acompanyar i representar als socis davant les Administracions Públiques i Organitzacions, siguin
locals, autonòmiques, nacionals i internacionals. e) Realitzar i fomentar la formació de
professionals que per la seva tasca incideixin amb les persones afectades pel Trastorn de
l’Espectre Autista. f) Coordinar les accions per demanar subvencions i ajuts i gestionar i
administrar aquests entre els associats. Des d'aleshores oferim els següents serveis i projectes:
ÀMBIT ASSISTENCIAL - Impressió diagnòstica i entrevista individualitzada inicial. - Intervenció
psicoterapèutica i psicopedagògica individual. - Grups d'habilitats socials per a infants - Grups
d'habilitats socials per adolescents - Grups d'habilitats socials per adults - Programes de treballs
cognitius i millora de la funció executiva - Programes d'expressió corporal i emocional. - Proves
diagnòstiques i de capacitat. - Coordinació mensual amb els Centres de derivació ÀMBIT FAMILIAR
- Formació, assessorament i orientació sobre pautes educatives i de conducta - Informació sobre
recursos públics i privats - Prevenció assetjament escolar ÀMBIT LABORAL: Programa d'inserció
sòcio-laboral i programa de feines amb suport. - Orientació laboral i cerca de feina. - Formació per
a la inserció laboral i habilitats laborals. - Seguiment terapèutic en l'àmbit laboral. - Contactes
amb empreses per a creació de llocs de treball. ÀMBIT D'OCI I LLEURE - Programa d'Oci i temps
lliure. - Esplai per infants, adolescents i adults. - Colònies - Casals - Campaments de treball ÀMBIT
EDUCATIU - Informes de pautes d'actuació pels Centres Educatius - Intervencions a l'aula per a la
integració dels nens afectats per TEA - Informes als EAP - Coordinació amb els centres educatius,
orientació acadèmica i formació als claustres

3

3.1

ATRA

Programa
de
suport a la Vida
Autònoma
(PSVA)

El programa de Suport a la Vida Autònoma va dirigit a persones que presenten dificultats en la 1,2,3,4,5,6 Permane En
seva inclusió social i laboral. Les activitats que desenvolupa el programa, es basen ,7,8,9,10 nt (és un execució
primordialment, en sessions de tutories individuals i/o grupals adaptades a la seva situación
servei)
personal. S'ofereix també, suport a les famílies i a l'entorn d'aquestes persones, que es troben
desorientades davant les problemàtiques expresades. El programa inclou un conjunt d'activitats
de suport i acompanyament que tenen com objectiu que l'usuari assoleixi una total autonomía.
reforçant l'autonomia i la responsabilitat es potencia el manteniment d'un estil de vida saludable i
una plena integració a la societat. Es tracta d'un programa personalitzat, amb atenció individual i
sessions de grup i, en funció nde les necessitats de cada usuari, se l'inclou en un o més mòduls: Tutories de suport a la vida autónoma, per a la gestió del temps lliure i la gestió económica Visites dominiliàries - Grup d'habilitats Socials - Grup d'Autoajuda - Atenció telefónica en casos
d'emergència Les intervencions en els mòduls engloben unes línies de treball que reforcen un estil
de vida saludable: - Suport a la recerca de formació i treball - Aprenentatge de la gestió
económica i domèstica - Foment en la participación d'activitats de temps lliure - Millora dels
vincles familiars. - Entrenament en l'establiment de relacions socials - Terapia de grup i prevenció
de recaigudes. - Visites a domicili i intervenció telefónica.

3
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Caritas
Atenció
Diocesana de psicològica
Barcelona
individual,
familiar i grupal

Un equip de psicòlegs atén les persones a nivell individual, familiar o grupal per tal d’ajudar-les a 1,2,3,4,5,6 Permane En
resoldre els conflictes emocionals i relacionals. També dóna assessorament i suport als ,7,8,9,10 nt (és un execució
professionals de Càritas.
servei)

3
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Caritas
Acollida
i
Diocesana de acompanyamen
Barcelona
t individual

L’objectiu és fer una primera acollida individual i, si cal, acompanyar la família o la persona per 1,2,3,4,5,6 Permane En
millorar la situació amb la seva participació activa.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3
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Caritas
Centre
per
Diocesana de families PAIDÓS
Barcelona
Ciutat Vella

Per al conjunt de famílies amb fills menors de 6 anys. S’atén tots els membres de la família i se’ls 1
acompanya de forma integral i intensiva en els diferents aspectes de la vida familiar: criança,
temes escolars, formació dels pares i mares, recerca d’habitatge, salut...

Permane En
nt (és un execució
servei)

3
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Caritas
Centre
per
Diocesana de famílies PAIDÓS
Barcelona
Roquetes

Per al conjunt de famílies amb fills menors de 6 anys. S’atén tots els membres de la família i se’ls 8
acompanya de forma integral i intensiva en els diferents aspectes de la vida familiar: criança,
temes escolars, formació dels pares i mares, recerca d’habitatge, salut...

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Caritas
Centre per a
Diocesana de famílies PAIDÓS
Barcelona
Porta

Per al conjunt de famílies amb fills menors de 6 anys. S’atén tots els membres de la família i se’ls 8
acompanya de forma integral i intensiva en els diferents aspectes de la vida familiar: criança,
temes escolars, formació dels pares i mares, recerca d’habitatge, salut...

Permane En
nt (és un execució
servei)

3
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Caritas
Centre Matern
Diocesana de Infantil Rull
Barcelona

Cada matí s’acompanya les dones en la criança dels seus fills i filles (0 a 3 anys) i se les ajuda a 1
consolidar uns llaços afectius protectors i generadors d’amor. A les tardes, també s’hi fan tallers
grupals per a famílies amb infants petits.

Permane En
nt (és un execució
servei)
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Caritas
Centre Matern
Diocesana de Infantil Mimos
Barcelona

Cada matí s’acompanya les dones en la criança dels seus fills i filles (0 a 3 anys) i se les ajuda a 8
consolidar uns llaços afectius protectors i generadors d’amor. A les tardes, també s’hi fan tallers
grupals per a famílies amb infants petits.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Caritas
Suport a la
Diocesana de criança: Taller
Barcelona
de pares

Cada matí s’acompanya les dones en la criança dels seus fills i filles (0 a 3 anys) i se les ajuda a 3
consolidar uns llaços afectius protectors i generadors d’amor. A les tardes, també s’hi fan tallers
grupals per a famílies amb infants petits.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3
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Caritas
Servei Vincles
Diocesana de d'atenció
a
Barcelona
malalts mentals

Presta atenció professional (psicològica, psiquiàtrica i d’infermeria), tant ambulatòria com a 1,2,3,4,5,6 Permane En
domicili, treballant amb un pla terapèutic individual o grupal segons les necessitats de cada ,7,8,9,10 nt (és un execució
persona.
servei)

3
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CASAL
DELS VINCLES RAVAL Treball
en
INFANTS ASB
Xarxa
i
Comunitari
amb
altres
entitats
del
Raval, Districte
CV,
Centres
educatius,
Serveis Socials,
etc.

Vincles és un servei diürn de proximitat que realitza una tasca socioeducativa per a la promoció 1
social de dones que són mares i dels seus fills/es de 0 a 3 anys que es troben en situació de
vulnerabilitat o exclusió social. A més a més, el servei detecta situacions de risc o exclusió social
que són abordades de forma conjunta amb altres agents del territori per a oferir un suport
integral. Destinataris: Dones mares d'infants de 0 a 3 anys del Barri del Raval que presenten
dificultats socials, econòmiques o personals i que per la combinació o grau d’aquestes es troben
en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. Seran, preferentment, mares d'un sol infant, i per
tant necessiten aquest suport inicial a la criança. Els destinataris finals, per tant, són tant les
mares com els infants com a beneficiaris i participants dels processos impulsats des del servei. El
projecte és intensiu amb una durada de 6 mesos, durant la qual s'atendran dos grups d'infants (de
15 usuaris cadascun) així com dos grups de mares (de 15 usuàries cadascun). Al finalitzar l'any
haurem atès a 4 grups d'infants i mares.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Ciutat i valors Centres
fundació
de d'Acolliment
serveis
i Mas Pins - Gaudí
iniciatives de
la ciutat de
Barcelona

El Centre d’Acolliment és un servei d’acolliment residencial d’estada limitada d’aquells 5,6
adolescents que necessiten una resposta immediata, que no pot donar-se des del propi entorn.
Dóna atenció les 24 hores, amb allotjament, i té encarregades dues funcions bàsiques: - de
substitució provisional de la llar, oferint la cobertura de les necessitats bàsiques i el suport
educatiu, social i jurídic que requereix el jove, oferint-li una educació integral i compensadora. dur a terme l’observació i estudis de desemparament o diagnòstic de l’adolescent i de les seves
famílies per a realitzar la proposta més adequada per al jove.

Permane En
nt (és un execució
servei)
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Ciutat i valors
fundació
de
serveis
i
iniciatives de
la ciutat de
Barcelona

Centres
Residencials
d'Acció
Educativa
Maragall - Casa
Milà

Servei d’acolliment residencial, per a la guarda i educació dels seus usuaris i usuàries, on 6,7
resideixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment simple en institució.
Funcions: - Promoure, establir i aplicar mesures tècniques educatives i d’inserció social, laboral i
familiar. - Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals d’altres sistemes de
benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis
especialitzats. - Proporcionar als adolescents atesos tota la cobertura inherent a l’exercici de la
guarda i educació.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Ciutat i valors Llar Sant Martí
fundació
de
serveis
i
iniciatives de
la ciutat de
Barcelona

Servei de Llar Residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada 10
de malaltia mental. És un establiment d’atenció de caràcter temporal o permanent i flexible en
què les persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu poden viure les
vint-i-quatre hores i rebre el suport d’un equip multidisciplinari de professionals. El servei té com
a objectiu la plena integració i normalització social de les persones usuàries, així com la prevenció
i el tractament del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Ciutat i valors Pisos Sant Martí
fundació
de
serveis
i
iniciatives de
la ciutat de
Barcelona

Els pisos de suport per a persones amb problemes de drogodependències són un recurs d’àmbit 7,1
residencial en el medi urbà, en el qual s'ofereix un marc idoni, substitutori del mitjà familiar,
perquè l'usuari sigui protagonista, participant activament en la millora de la seva salut i la pròpia
reinserció social i laboral, amb suport professional i recolzament comunitari adients.
Constitueixen una alternativa pel suport al tractament ambulatori, amb una durada limitada,
fàcilment accessible, ofereix un espai tutoritzat per professionals experts, dotat d'una estructura
lleugera i flexible, que utilitza el màxim de recursos comunitaris habituals, i que representa la via
normalitzada per la seva total reinserció.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Consorci
de Diversitat
Serveis Socials funcional
de Barcelona

El Consorci té la voluntat de participar en: - El disseny de l'ampliació del programa de vida 1,2,3,4,5,6 1 any
independent, destinat a què les persones amb diversitat funcional es puguin desenvolupar de ,7,8,9,10
manera autònoma en totes les esferes de la vida quotidiana tenint en compte les seves
necessitats i les seves situacions familiars, de recursos o de treball. - En la xarxa d'acció per la
diversitat funcional en el marc de l'Acord Ciutadà.

En fase de 3
disseny

3.1

Creu Roja a Centre
Barcelon
Contacte

Districte
eixgran
Eixample
(Ajuntament
de Barcelona)

de

entitas barri

Suport tecnològic que permet agendar trucades a les persones ateses per tal de fer seguiment de 1,2,3,4,5,6 Permane En
la seva situació, del voluntariat que l'atén, informar-les de les activitats que organitza la Creu ,7,8,9,10 nt (és un execució
Roja, etc.
servei)

3

3.1

És una iniciativa comunitària que treballem per construir entramats i vincles entre les diferents 2
entitats, serveis i la gent que vivim i convivim al nostre barri, per promoure la cooperació i la
solidaritat vers els veïns que es troben en situació de fragilitat.

3

3.1

+ de
anys

2 En
execució

Districte
homes en xarxa
Eixample
(Ajuntament
de Barcelona)

Crear un espai que permeti als participants manifestar els seus pensaments, experiencies i 2
sentiments respecte la seva situació de soletat i poder millorar el grau de satisfacció personal i
relacional. 2. Donar suport als membres per poder establir canvis positius i disminuir el malestar.
3. Recuperar i consolidar vincles a nivell emocionals, afectius, familiars, socials...

2 anys

En
execució

3

3.1

Districte
Taula de Salut CSMA, Cossos Taula de coordinació de les activitats vinculades a l'atenció a persones amb problemes de salut 6
Gràcia
Mental
policials, IMSS mental, en especial aquelles que afecten, amb participació de tots els agents que hi intervenen.
(Ajuntament
de Barcelona)

+ de
anys

2 En
execució

3

3.1

Districte Horta- Programa
de
Guinardó
Gent
Gran
(Ajuntament Vulnerable
de Barcelona) d'HortaGuinardó

Programa de gent gran vulnerable del districte d'Horta-Guinardó. Treballa la detecció de persones 7
en situació de solitud no volguda i deriva al servei competent amb coordinació amb la resta
d'agents del territori i intenta la vinculació de la persona amb equipaments de proximitat del
districte. També coordina el treball intergeneracional i genera sinergies entre els serveis implicats
per tal de treballar els estereotips. Obrim una línia de treball per integrar, en la mida del possible,
els usuaris d'establiments residencials en la dinàmica del barri.

1 any

En
execució

3

3.1

Districte Sant Àpats
Martí
companyia
(Ajuntament
de Barcelona)

És un servei diürn de l'Ajuntament de Barcelona d'assistència a les activitats de la vida diària de 1,2,3,4,5,6 Permane En
persones grans en situació de fragilitat, orientat a potenciar un envelliment actiu i saludable, i que ,7,8,9,10 nt (és un execució
vol cobrir dues necessitats bàsiques: - Facilitar una alimentació adequada. - Facilitar un espai
servei)
relacional de vincles d'amistat i de connexió amb la comunitat.

3

3.1

És una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc 1,2,3,4,5,6 Permane En
de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb ,7,8,9,10 nt (és un execució
la complicitat de l’entorn. Radars és una iniciativa que va néixer al barri del camp d’en Grassotservei)
Gràcia Nova, en un context marcat pel creixent nombre de persones grans en risc d’aïllament,
però també davant de la voluntat dels Serveis Socials de combinar la seva capacitat d’acció amb la
participació activa de les entitats, els serveis, els veïns i les veïnes i la comunitat en general, per
afrontar aquesta situació amb un enfocament preventiu.

3

3.1

en

Districte Sant Projecte Radars
Martí
(Ajuntament
de Barcelona)

Federació
ACAPPS

Accions per a
fomentar
l'accessibilitat a
la comunicació
de les persones
sordes

El projecte pretén aconseguir la igualtat d'oportunitats de les persones sordes mitjançant la 1,2,3,4,5,6 Permane En
difusió i la promoció de l'accessibilitat comunicativa de les persones sordes que es comuniquen ,7,8,9,10 nt (és un execució
en llengua oral. En el projecte es dona informació i orientació sobre els mitjans de suport a la
servei)
comunicació oral tant a les persones sordes com a les entitats públiques i privades. Es fan sessions
informatives sobre els mitjans de suport a la comunicació oral. Es gestiona un servei que ofereix
accessibilitat comunicativa en actes públics, reunions, cursos de formació entre altres mitjançant
la subtitulació en directe i l'ús de bucles magnètics. També es realitza la subtitulació per a
persones sordes de material audiovisual així com la cessió gratuïta d'equips de fm per a disposar
d'un suport comunicatiu.

3

3.1

És un programa de voluntariat que ofereix un servei d’acompanyament a visites mèdiques a CAPs, 3,6,9,10
hospitals, centres de rehabilitació, centres sociosanitaris i qualsevol centre de salut enfocat a la
prevenció, el manteniment i el benestar de les persones. Està dirigit a persones afectades amb un
grau lleu o moderat de malalties cròniques, de dependència o amb alguna discapacitat. Té tres
línies d'acció: - Afavorir l'envelliment actiu i autonomia personal - Donar cobertura a les persones
beneficiàries d'aquest servei - Promoure la participació de la ciutadania, a partir dels 18 anys, a
través del voluntariat

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Federació
Servei
Catalana
de d'assegurances
Voluntariat
de voluntariat
Social (FCVS)

Gestió d'una doble pòlissa col·lectiva d'assegurances de Responsabilitat Social i d'Accidents, per a 6
persones voluntàries d'entitats federades i no federades.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Federació
XarXa
Joves AREP
Salut Mental Barcelona
Catalunya

XarXaJoves és un programa d’acompanyament a joves de 16 a 25 anys, amb problemes de salut 1,2,3,4,5,6 2 anys
mental, encaixat al servei de Club Social per tal d’economitzar recursos, però diferenciat en quant ,7,8,9,10
a professionals, metodologia i activitats. El Programa té la finalitat de desenvolupar accions i
estratègies que afavoreixin la cura de la salut mental i donin recolzament integral al projecte vital
dels joves de 16 a 25 anys que pateixen un problema de salut mental a través de la promoció
d’estils i hàbits de vida saludables. Els beneficiaris són joves a causa d’un problema de salut
mental pateixen problemes de socialització, de vinculació a l’àmbit comunitari, educatiu, sanitari,
familiar, etc. afectant la construcció d’un projecte de vida personal i significatiu per a ells
mateixos. Aquesta proposta posa també l’accent en establir col·laboracions amb les entitats de
lleure d’un territori concret per tal de treballar conjuntament en els suports específics que
aquests joves necessiten.

3

3.1

Federació
Grans Actius
Catalana
de
Voluntariat
Social (FCVS)

Centres
d'Atenció
Primària, Plans
Comunitaris,
entitats veïnals

En
execució

Filles de
Caritat,
Fundació
Social

la Espai
Rosalia
Rendu - Vincles

Des d'aquest servei s'acompanya la realitat de persones amb anys de permanència al carrer i amb 1,2,3,4,5,6 Permane En
hàbits i funcionament de reestructuració social instaurats) que estan en situació d'exclusió social ,7,8,9,10 nt (és un execució
severa. Ho fem mitjançant el contacte personal i càlid al seu propi lloc de vida i oferir-los un espai
servei)
d'estada protegit i acollidor, sense cap exigència i situat al barri on passen el dia, suposa una
oportunitat per efectuar un acostament a aquestes persones des del respecte a la seva dignitat i
la seva decisió sobre el seu projecte de vida.

3

3.1

Filles de
Caritat,
Fundació
Social

la Centre de Dia
(Obra
Social
Santa Lluïsa de
Marillac)

El Centre de Dia disposa de fins a 45 places adreçades a persones sense llar en situació greu 1,2,3,4,5,6 Permane En
d'exclusió social amb pla de treball. El Centre de Dia obre de 9’30h a 16’30h de dilluns a ,7,8,9,10 nt (és un execució
diumenge. Ofereix esmorzar i dinar, a més d'activitats de lleure, tallers educatius i culturals i
servei)
seguiment social.

3

3.1

Fundació
Comtal

Tria Famílies

Serveis Socials,
EAIA,
altres
entitats
d'infància
i
equipament del
barri per a
activitats
puntuals

El projecte Tria-Famílies segueix la intervenció socioeducativa, si és que vol ser integral, ha 1
d’atendre totes les dimensions de l' infant i adolescent durant el seu procés de creixement i
desenvolupament al llarg de la vida. El desenvolupament integral té lloc en tres escenaris: • La
casa familiar. • El barri-comunitat de referència. El projecte Tria-Famílies ofereix un espai de
participació, d'acció i empoderament, principalment a les famílies participants del Centre Obert
Tria i la Fundació Comtal, però també a d'altres famílies en risc o situació d’exclusió social de
Ciutat Vella. Des d’un punt de vista integral, el Tria-Família desplega una sèrie d’activitats
d’atenció individual i grupal que tenen com a objectiu la capacitació de la família i la millora de les
seves situacions, des d’una persepectiva integral basada en els propis recursos de les persones, la
seva responsabilitat i l'autonomia, l’apoderament i la relació amb la comunitat. El projecte TriaFamílies s’articula a partir de les següents activitats: -Punt d’Informació Familiar -Tallers familiars:
realització d'activitats setmanals en format taller tenint en compte les motivacions i interessos de
les famílies. Els tallers permeten desenvolupar espais de treball de competències i capacitats a
l’hora que esdevenen espais interculturals i de relació entre les persones que hi participen,
fomentant valors positius de la cohesió social. També són espais de proximitat i confiança on les
famílies poden expressar les seves inquietuds o necessitats, pròpies o respecte als fills/es.
S’emfatitzarà en l’aprenentatge del català, les perspectives de gènere i intercultural, i el reforç de
l’autoestima i els hàbits saludables. A part d’introduir coneixements a nivell d’usuari de les TIC,
l’activitat s’associarà al taller de cuina, creant continguts a les xarxes socials per a la difusió de les
receptes de les famílies, fomentant l’ús del català i la interculturalitat. Es tracta d'un espai on
s'aprenen i es potencien diferents tècniques de relaxació, meditació i respiració. -Activitats
comunitàries. -Espais compartits entre les famílies i els infants i adolescents. Les activitats del
projecte Tria-Famílies són: 1-.La perspectiva de gènere. 2-.La perspectiva intercultural. 3-.La
perspectiva de la participació i empoderament 4-.La perspectiva integral i multifactorial. 5-.La
perspectiva comunitària: Entenent la comunitat, l’espai públic i els equipaments com a espais
d'enfortiment de la cohesió social, de la convivència i de la interculturalitat.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Fundació
Família
Benestar
Social

Dispositiu
de
i cribatge
i
acompanyamen
t sociosanitari
de persones i
cuidadora
afectes
de
malalties
cognitives

Ajuntament de
Barcelona:
CSSocials Gòtic,
CMGG
Pati
Llimona, Ccivic
Pati Llimona,
Generalitat de
Catalunya ICS
CAP
Gòtic,
Associació
Aprenem Junts.

Dispositiu que articula la coordinación dels serveis sociosanitaris del territori del Gòtic per a 1
detectar i acompanyar processos de deteriorament cognitiu, demències, malalties
neurodegeneratives, implementant un programa multicomponent d’estimulació global, és a dir
de les capacitats cognitives, funcionals, afectives i relacionals, per tal de reforça-les i mantenir-les
el màxim de temps possible. Aquest programa es realitza en els espais comunitaris del barri com
el CMGG Pati Llimona, CAP salut Gòtic, Ccivic Pati Llimona, en els primers nivells d'atenció per a
vehicular l'acompanyament vers als recursos especializats (centre de dia, residència) i els ajuts
públics (LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència). El programa muticomponent d’estimulació implementa
diferents activitats que incideixin en el conjunt de capacitats: - Exercicis d’estimulació de les
diferents funcions cognitives (memòria, atenció, llenguatge, planificació, organització
visuoespaial, etc.) a través de diferents modalitats: activitats de paper i llapis, dinàmiques grupals,
noves tecnologies. - Tècniques d’orientació. - Psicomotricitat i activitats de manteniment
funcional. - Activitats relacionals i lúdiques. - Tallers d’expressió i de teràpia emocional. - Es
realitza a través d’una intervenció grupal, amb atenció personalitzada i disseny adaptat segons les
característiques individuals. S’estableix una avaluació inicial de les capacitats, que permet arribar
a una proposta d’intervenció. Així mateix es realitza l’acompanyament i el seguiment evolutiu. El
programa contempla activitats d’acompanyament i de coordinació: Valoració i assessorament
psicològic i social, atenció a les famílies, programes de formació, suport i psicoeducació,
coordinació i supervisió de casos. Parteix d’un model d’atenció sociosanitari, integral i integrati,
centrat en la persona i la família, des dels eixos de la proximitat, la continuïtat assistencial, la
comunitat i el treball en xarxa.

Permane Pendent
nt (és un d’inici
servei)

3

3.1

FUNDACIÓ
IPSS

PROGRAMA
D'ATENCIÓ
FAMILIAR.
GRUPS
DE
PARENTALITAT
POSITIVA I ESPAI
PSICOLÒGIC
FAMILIAR

Aquest programa forma part del Servei d’Atenció a les Famílies (SAF) de Fundació IPSS. Ofereix un 1,2,3,4,5,6 Permane En
espai d’acompanyament i suport a pares i mares en el procés educatius i de desenvolupament ,7,8,9,10 nt (és un execució
psicològic dels seus fills i filles entre 5 i 18 anys. Subvencionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios
servei)
Sociales e Igualdad.

3

3.1

Fundació
Mercè
Fontanilles

Servei de suport
a Medi Obert

Programa d'atenció a les drogodependències amb interns i internes que es troben en règim de 10
semi llibertat. Ofereix suport psicològic i social per a enfortir els vincles d'aquestes persones amb
la Xarxa de Centres d'Atenció i Seguiment de drogodependències i d'altres recursos de la xarxa
comunitària.

3

3.1

+ de
anys

2 En
execució

Fundació
Mercè
Fontanilles

Servei d'Atenció
Especialitzada a
Joves (SAEJ)

Servei destinat a prevenir i/o pal·liar la situació de risc de joves, tutelats/des i extutelats/des, 1,2,3,4,5,6 Permane En
procurant la seva integració sociolaboral, fomentant la seva autonomia i emancipació. Aquesta ,7,8,9,10 nt (és un execució
atenció encomanada al servei ha de garantir que el jove tingui totes les necessitats bàsiques
servei)
cobertes i, a l’hora, disposi de les eines necessàries que li permetin seguir un procés d’inserció
sociolaboral que l’ajudi a sortir, de forma personalitzada, de la situació de dificultat social.

3

3.1

Fundació
Mercè
Fontanilles

Pisos
Assistits
per a joves

Es tracta d'un un recurs especialitzat al servei de la inserció social i laboral de nois majors de 18, 7
ex-tutelats per l’administració que en arribar a la majoria d’edat requereixen d’un suport
especialitzat per poder afrontar la seva autonomia amb èxit. En aquest recurs troben un servei de
pont entre el recurs institucional i la plena autonomia.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Fundació
Mercè
Fontanilles

Pis d'Acollida

Servei d’acolliment residencial temporal o permanent amb suport professional, per a persones 1
afectades del VIH/SIDA en situació d’exclusió social o amb vulnerabilitat. Garanteix una atenció
integral e individualitzada orientada a millorar la qualitat de vida dels residents, proporcionar
suport psico-emocional, cobrir la manca de suport familiar i social, fomentar estratègies per a la
promoció de la salut integral i de seguiment de la malaltia i l’adhesió als tractaments, acompanyar
processos de canvi cap a la inclusió social, potenciar les habilitats i les capacitats personals

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Fundació
Mercè
Fontanilles

Itineraris
de F. Resilis
protecció
individualitzats

El servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats, és defineix com un servei tècnic especialitzat, 1,2,3,4,5,6 Permane En
alternatiu a l‟acolliment residencial, que té per objecte acompanyar a joves tutelats de 16 a 18 ,7,8,9,10 nt (és un execució
anys en el seu procés d‟autonomia i emancipació. Els joves, d‟ambdós sexes, hi accedeixen
servei)
voluntàriament i el servei assumeix la seva guarda, garantint la seva protecció i proveint-los de la
cobertura de les necessitats bàsiques relatives a l‟habitatge i la manutenció.

3

3.1

Fundació
Privada
AVISMÓNCATALUNYA

Servei
de
podologia
a
domicili per a
persones grans

Es proporcionen serveis domiciliàris de podologia per a persones grans que viuen soles, sense 1,2,3,4,5,6 + de
recursos suficients i amb deficultats de mobilitat. És un servei d’atenció podològica especialitzada, ,7,8,9,10 anys
per mantenir en bon estat i fer tractament de peus i ungles de les persones grans que per algun
motiu no poden accedir a aquests tractaments a través dels serveis públics de salut i que els
necessiten perquè els milloren la mobilitat en facilitar-los caminar millor. Els serveis són realitzats
per una podòloga diplomada, a les persones grans més febles que per motius de salut, de manca
mobilitat i deficiències en la visió, no poden ja tenir cura dels seus peus per si mateixes. També es
proporcionen plantilles i sabates ortopèdiques a les persones que més ho necessiten i no poden
assumir-ne el cost.

3

3.1

2 En
execució

Fundació
Privada
AVISMÓNCATALUNYA

FISIOTERÀPIA A
DOMICILI PER A
PERSONES
GRANS

Servei de Fisioteràpia a domicili per a les persones grans més febles, les que viuen soles sense 1,2,3,4,5,6 + de
suport familiar, sense recursos suficients i les que tenen una mobilitat reduïda. Tractaments que ,7,8,9,10 anys
són realitzats a domicili per uns fisioterapeutes diplomats, a través de massatges i exercicis de
rehabilitació per millorar la mobilitat i la locomoció, afavorint el manteniment de les AVD, evitant
l’anquilosament articular.

2 En
execució

3

3.1

Fundació
Privada
AVISMÓNCATALUNYA

PETITS
ARRANJAMENTS
A LA LLAR

Un equip de voluntaris especialitzats realitzaran les necessàries tasques reparació en els domicilis 1,2,3,4,5,6 + de
de persones grans que, amb uns recursos econòmics insuficients, no poden fer front a les factures ,7,8,9,10 anys
de professionals. Es faran tasques com: arreglar frontisses de portes de cuina, esquerdes de
parets, posar estenedors. Pintar parets. Posar aixetes noves i arreglar cisternes del wàter. Canviar
bombetes i fluorescents, vidres trencats i cordes de persianes. Re-sintonitzar canals de televisió.
Desembussar aigüeres. Posar tapes de wàter, alces de wàter i agafadors al bany per evitar
caigudes. Per arranjaments més complexos, es contractaran els serveis de professionals
qualificats assumint el pagament de la factura corresponent. Si és necessari també es compraran
electrodomèstics com estufes, televisors, neveres, telèfons sense fils.

2 En
execució

3

3.1

Fundació
Privada Escó

Espai d'Acollida

És un espai d’escolta i acompanyament que vol afavorir l’apoderament de la persona perquè 1
afronti, de forma autònoma, la seva participació social i laboral. Ofereix recursos, assessorament i
informació de forma directa i individualitzada en temes d’habitatge, prestacions, ajudes
econòmiques o recerca de feina. També oferim suport en diverses gestions i accés lliure als
ordinadors.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

FUNDACIO
QUATRE
VENTS,
FUNDACIO
PRIVADA

LLAR
DE
RECUPERACIO

Una de les característiques de la petita infància és que es posen malalts freqüentment, sobretot 1
quan comencen l’escolarització. Les seves malalties, si bé al principi no solen ser greus, es poden
complicar si no s'atenen correctament des del començament, especialment, en aquesta edat en
que els nen/es són més vulnerables. La població destinatària del projecte està en situació
d’exclusió social, amb situacions laborals precàries, sense xarxa familiar ni social. L’ única persona
que pot atendre a l’infant és la mare, això fa que la vulnerabilitat i precarietat sigui major i la
pèrdua del lloc de treball per absència sigui una realitat que empobreix aquesta situació, de per si
prou deficitària. Aquesta necessitat tan crítica, no atesa fins ara per cap altra institució, és la que
ens ha portat a elaborar aquest projecte, que es beneficiarà de l'experiència i els recursos
institucionals de la fundació: un espai de recuperació per atendre de manera adequada als infants
malalts de malalties comunes, amb un component de treball preventiu amb la mare per evitar o
disminuir, dins del possible, futures recaigudes.

Permane Pendent
nt (és un d’inici
servei)

3

3.1

FUNDACIO
QUATRE
VENTS,
FUNDACIO
PRIVADA

PROJECTE
DE
SUPORT A LA
FAMÍLIA AMB
PETITA
INFÀNCIA ALBA

Oferir uns recursos econòmics a famílies monoparentals. - Cobrir les necessitats bàsiques i 1
urgents de l’infant i de la seva família envers l’alimentació, la higiene, etc. - Potenciar espais de
trobada i d’autoajuda creant una xarxa social entre les dones. - Acompanyar a les famílies en el
desenvolupament integral dels seus fills oferint un espai relacional i de joc. - Garantir un àpat
adequat a la família. - Acompanyar en el procés d’inserció laboral. - Potenciar la presència de la
família amb els fills per compartir temps de joc i socialització. - Oferir suport a la família perquè se
sentin segurs en l’atenció i cura dels fills. - Oferir oportunitats de trobada i diàleg. - Potenciar que
per l’adult el jugar amb el fill/a sigui una de les activitats més serioses i importants. - Oferir
mecanismes de cohesió social: que s’ajudin amb els nens, es facin canguratges entre elles,
s’intercanvin recursos, roba, joguines, etc. - Potenciar mecanismes d’inserció laboral, per tal
d’afavorir la incorporació de la dona al mon laboral i fomentar l’autonomia econòmica i social.
POBLACIÓ DIANA - Família monoparental, amb càrregues familiars. - Manca de xarxa familiar i
social. - Manca de recursos econòmics. COM HO FAREM - Mitjançant activitats socioeducatives i
lúdiques, amb la dona sola, conjuntament amb l’infant i grupals. - Seguiment dels acords i
compromisos familiars que possibiliten el seu accés al projecte mitjançant la contraprestació
econòmica per pagament de lloguers. - Creant un entorn físic agradable, alegre i amb mobiliari
per acomodar els adults i que els infants puguin jugar. Es tracta de què les mares i els nens se
sentin a gust en un espai que els resulti immediatament significatiu, estructurat temporalment i
espacialment. - Potenciant l’estabilitat com a factor estructurat per a l’infant i l’adult s’aporta
confiança i seguretat per interactuar i relacionar-se. - Jocs en què puguin participar conjuntament
mares i fills/es. - Potenciar la Borsa de Treball. - Introducció del banc del temps. - Espais
compartits per a les dones.

Puntual

Pendent
d’inici

3

3.1

FUNDACIO
ROURE

Botiga solidària Particulars/
Empreses

Es dóna la possibilitat a aquelles famílies i persones del barri amb baixos ingressos, de poder 1
comprar, a preus molt econòmics, objectes, mobiliari roba de qualitat i amb el valor afegit de
poder triar-ho segons les necessitats, gustos, etc... Des de la Botiga es fomenta el consum
responsable i la cura del medi ambient i alhora és un recurs de formació i pràctiques per a
persones derivades d'altres entitats o fundacions

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.1

Fundació Salut Metzineres.
i Comunitat
Entorns
d'Aixopluc per
Dones que Usen
Drogues
Sobrevivint
Violències

Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències es proposa com un 1,2,3,4,5,6 Permane En
plantejament holístic i individualitzat a les especificitats de cada DUDSV, prenent en consideració ,7,8,9,10 nt (és un execució
les barreres i buits institucionals als que han de fer front en la transició pels diferents estadis de la
servei)
recuperació així com les seves capacitats, interessos i expectatives. Mitjançant un model
d’intervenció innovador dirigit a evitar la cronificació de situacions d'exclusió amb estratègies que
proven ser costo-efectives, ofereix propostes flexibles, que són una possibilitat de derivació per
part dels serveis d’atenció sociosanitària, a les que poden accedir de manera directa, immediata i
sense intermediacions. A QUI VA DIRIGIT: Metzineres dona cabuda a totes les dones que
compleixen els criteris d’inclusió, sigui quin sigui el seu moment en la trajectòria de consum i la
seva relació amb contextos de violència, adaptant i produint respostes a realitats canviants que es
despleguen de manera particular en els Entorns d’Aixopluc. Sense pretendre fer un llistat
exhaustiu ni excloent, es fa èmfasi en arribar a poblacions particulars de DUDSV que poden tenir
múltiples simultànies i interconnectades posicions socials contribuint a agreujar la seva situació:
sensellar, joves, adultes majors, nouvingudes, que s’identifiquen com LGTBIQ, que exerceixen o
han exercit sexe per supervivència, amb trajectòries d’empresonament i/o bregant amb
situacions de salut física o mental, diversitat funcional, entre d’altres.

3

3.1

Fundación
Puentes
Babel Punto
de Encuentro

Institut
Municipal de
Persones amb
Discapacitat

Programa
de
subvencions a
entitats per a
projectes
que
completen
el
finançament de
la Cartera de
Serveis Socials

Servei
de
reagrupament
familiar;
centres
educatius;
serveis socials;
SOAPI; etc.

El projecte Puentes porta des de 2006, ara fa deu anys, creixent, modelant-se i consolidant-se 1,2,3,4,5,6 Permane En
com a recurs d’acompanyament a persones migrants a la ciutat de Barcelona. La visió de l’equip ,7,8,9,10 nt (és un execució
en general, de l’entitat i del projecte, des del seu origen, és una mirada sistèmica i apreciativa, en
servei)
què es considera els processos migratoris com a processos individuals, socials i socialitzadors,
antics i actuals, però sobretot processos evolutius, necessaris i de desenvolupament. Aquest
projecte entén per “crear PONTS” el fomentar el diàleg, la comunicació i els ajustaments mutus
entre persones i ens socials, així com el potenciar interrelacions que permetin el creixement i la
salut. Aquests processos són indispensables per a que la trobada entre la població migrada i la
societat de destí es doni d'una manera harmònica i cohesionada, i per tal de prevenir la
marginalització, l'aïllament, la incomprensió i la conflictivitat social. L'OBJECTIU GENERAL del
projecte Puentes és millorar la qualitat de vida de les persones nouvingudes o persones que han
viscut un procés de mobilitat en la seva vida i que es troben en una situació de vulnerabilitat o en
risc d’exclusió social i/o laboral, utilitzant la creació de ponts interculturals com a base del
projecte. Accions previstes en aquest projecte: - Població migrant. Counseling: individual, parella,
familiar. Coaching: individual, parella i familiar. Orientació psico-social. Accions
psicoterapèutiques a nivell individual, de parella o familiar. Intervenció en xarxa o comunitària,
retorn voluntari, etc. - Societat d'acollida: Participació en plataformes i xarxes social, fomentant
interculturalitat. Difusió del projecte davant l'opinió pública, de cara a la sensibilització de la
societat. Treball en xarxa per fomentar la interconnexió, organització de jornades, etc.

3

3.1

Programa de subvencions a actuacions i projectes d’entitats que complementen el finançament 1,2,3,4,5,6 Permane En
de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya: grups d’ajuda mútua, ,7,8,9,10 nt (és un execució
apoderament de les persones amb discapacitat, etc.
servei)

3

3.1

Institut
PONTS
–
Municipal de CONSTRUIR
Serveis Socials COL•LABORATIV
AMENT
LES
ALTRES PORTES
D’ENTRADA

OAC, Oficines
d'Habitatge,
Salut,
Ensenyament,
Inserció
laboral, EAIA,
SIS
Tractament, SIS
Detecció,
Entitats de la
Xarxa d'Atenció
a
Persones
Sense
Llar,
Entitats de la
Xarxa
pel
Suport a les
Famílies
Cuidadores,
Entitats de la
Xarxa
de
Centres Oberts
d’Atenció a la
Infància
i
l’Adolescència

Construir col.laborativament, les “altres portes d’entrada”; els processos d’acollida i d’atenció de 1,2,3,4,5,6 + de
les persones derivades des de Serveis especialitzats, o orientades o detectades per altres serveis, ,7,8,9,10 anys
entitats o organitzacions del territori. Les mesures que cal articular són les següents: • Obrir
processos de treball i col•laboració amb els principals serveis que deriven o orienten a persones
ateses als Serveis Socials (OAC, oficines d’habitatge) per evitar les derivacions inadequades. •
Facilitar un major coneixement dels serveis que detecten, orienten o deriven persones ateses als
CSS i dels/de les seus/seves professionals per avançar en criteris i orientacions comunes
(reconeixement dels diagnòstics o valoracions, acompanyament en algunes derivacions,
avaluacions periòdiques, plans de treball conjunt, etc.). • Reforçar l’acompanyament en el procés
de transició entre els serveis especialitzats i els CSS (sense llar, atenció a la dona, infància en risc,
etc.) per evitar trencaments i retrocessos en els itineraris personals. • Establir o enfortir els marcs
i els circuits necessaris per al treball en xarxa amb els serveis d’altres sistemes, especialment amb
els serveis de salut, ensenyament i inserció laboral. • Promoure els marcs de treball i les mesures
(xarxes interprofessionals, sistemes d’informació compartits) que afavoreixen la màxima
integralitat de l’atenció entre els serveis de salut i serveis socials.

2 Pendent
d’inici

3

3.1

Agència
de Barcelona Salut Associacions de
Salut Pública als Barris (BSaB) Veins i Veines i
de Barcelona
entitats
comunitàries
de cada barri,
Plans
Comunitaris,
Consorci
Sanitari
de
Barcelona,
serveis socials,
casals, escoles,
Consorci
d’Educació

Ajuntament de Pressupost
Barcelona.
obert
Gerència de
Presidència i
Economia

BSaB es un programa de salut comunitària adreçat a promoure l’equitat i la qualitat de vida en els 1,3,6,7,8,9 Permane En
barris de Barcelona amb indicadors socials i de salut més desfavorits. Es desenvolupa en cinc ,10
nt (és un execució
fases: 1) Cerca d’aliances a nivell polític i amb els agents que poden tenir una influència sobre la
servei)
salut i els seus determinants i establiment d’un grup motor al territori, 2) Coneixement de la
situació mitjançant una anàlisi quantitativa i qualitativa de les necessitats en la salut i els seus
determinants així com dels actius en salut del territori, 3) Pla d’acció, amb una priorització
participativa de les necessitats en salut, cerca bibliogràfica d’intervencions efectives i disseny i
implantació de les intervencions 4) Seguiment, avaluació de procés i de resultats de totes les
intervencions, i 5) Manteniment de les actuacions i dinàmiques, preferentment amb els recursos
propis del barri, detecció continuada de noves necessitats i reforç de l’apoderament de la
ciutadania.

3

3.2

Fundació
Pàgina web per a presentar d'una forma oberta, senzilla i amigable d'un conjunt molt ampli 1,2,3,4,5,6 Permane En
ciutadana Civio d'informació pressupostaria. Inclou les dades pressupostaries al més gran nivell de detall i fins i ,7,8,9,10 nt (és un execució
tot la facturació dels darrers anys.
servei)

3

3.2

Associació
Programa
Benestar
i voluntariat
Desenvolupam
ent

de

CASAL
DELS CASAL FAMILIAR Treball
en
INFANTS ASB RAVAL
Xarxa
i
Comunitari
amb
altres
entitats
del
Raval, Districte
CV,
Centres
educatius,
Serveis Socials,
etc.

El programa de voluntariat d'ABD reforça el voluntariat com a motor del desenvolupament social; 1,2,3,4,5,6 Permane En
d’una banda fa possible la participació ciutadana, ja que l’acció voluntària expressa la ,7,8,9,10 nt (és un execució
responsabilitat i implicació dels/es ciutadans/es en el desenvolupament comunitari, aprofundint
servei)
en el concepte de democràcia. De l’altra, contribueix a la millora de la qualitat de vida de la
societat, defensant els interessos de les persones i grups desafavorits, col•laborant en la resolució
de necessitats socials, concretant i generant noves alternatives i propostes de millora. Partim de
la consideració de que quant més complexa es torna l’organització de la nostra societat, més
necessària es fa la implicació de la societat civil, la seva integració com a part activa en el procés
d’atenció a les drogodependències, la SIDA, la infància en risc, les famílies multiproblemàtiques o
la immigració, comporta entendre aquestes problemes com a fenòmens socials en els qual la
ciutadania té el dret a participar. És per això que ABD compta des dels seus inicis als anys ‘80 amb
el voluntariat com a valor afegit de caràcter relacional i social en la seva organització i com a
potencial actiu important en la consecució de la seva missió. És en aquest sentit que el projecte
Foment de Voluntariat d’ABD treballa per a la consolidació i millora continua del programa de
voluntariat per tal d’enfortir les bases de l’aportació ciutadana en els àmbits de nous fenòmens
socials d’intervenció, i proporcionar una formació adequada als voluntaris al mateix temps que es
fomenta la participació del voluntariat en altres àmbits de participació ciutadana. El Projecte
Foment del Voluntariat d’ABD treballa sobre 4 eixos bàsics: • La gestió del voluntariat • La
formació del voluntariat • La sensibilització i el treball en xarxa • Detecció i atenció als nous
fenòmens socials

3

3.2

El Casal Familiar–Servei Comunitari de Famílies- vol enfortir les capacitats internes i comunitàries 1
de les famílies oferint recursos educatius, de promoció i de participació. És un servei que treballa
des d’un vessant integrador, promocionador i preventiu de situacions de risc. Famílies que es
troben en moments de crisi o fragilitat familiar i/o en situació de risc o d'exclusió social. Sobretot,
famílies formades pels col·lectius més vulnerables (monoparentals, nouvingudes, sense xarxa
social de suport...).

3

3.2

Permane En
nt (és un execució
servei)

CASAL
DELS CASAL FAMILIAR Treball
en
INFANTS ASB BESOS
Xarxa
i
Comunitari
amb
altres
entitats
del
barri, Districte
CV,
Centres
educatius,
Serveis Socials,
etc.

l Casal Familiar–Servei Comunitari de Famílies- vol enfortir les capacitats internes i comunitàries 10
de les famílies oferint recursos educatius, de promoció i de participació. És un servei que treballa
des d’un vessant integrador, promocionador i preventiu de situacions de risc. Famílies que es
troben en moments de crisi o fragilitat familiar i/o en situació de risc o d'exclusió social. Sobretot,
famílies formades pels col·lectius més vulnerables (monoparentals, nouvingudes, sense xarxa
social de suport...).

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.2

CEESC

Fer costat a les
iniciatives
ciutadanes que
es
mobilitzen
davant
de
situacions
d'injustícia
social

Fer aportacions i posicionaments davant els canvis socials que afecten el col·lectiu professional i 1,2,3,4,5,6 Permane En
la ciutadania.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3

3.2

Col·legi Oficial
de
Treball
Social
de
Catalunya

Enfortir
i
articular
els
serveis i les
xarxes
relacionals
i
comunitàries de
suport
facilitadores de
l’apoderament
personal
i
col·lectiu

Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de 1,2,3,4,5,6 Permane En
l’apoderament personal i col·lectiu mitjançant el compromís de les comissions del Col·legi i de la ,7,8,9,10 nt (és un execució
pròpia Junta de Govern
servei)

3

3.2

Plataformes,
col·lectius,
moviments
d'iniciativa
ciutadana

Direcció
Servei
Prevenció

de Servei de Suport
de a les Comunitats
de Veïns i Veines
de Barcelona SSCVB-

És un servei d'intervenció social vers les comunitats de veïns (CV) , intervé des de tres nivells i 1,3,6,7,8,9 Permane En
basat en la metodologia d'investigació-acció-participació . Nivells d'intervenció : 1- Intervenció ,10
nt (és un execució
específica en CV i propietaris. S'orienta a CV que tenen o poden tenir conflictes o dificultats en
servei)
l'organització interna , en l'àmbit de la convivència , en la participació, en la gestió de la neteja i/o
en la gestió econòmica, amb l'objectiu d'assolir el seu desenvolupament integral , potenciant
l'apoderament i la seva consolidació per tal que les CV puguin donar resposta a les seves
necessitats organitzatives , a la resolució de conflictes i a la millora de la convivència , com a base
per la cohesió social , 2- Prospecció territorial en relació a l'estat intern de les comunitats de
veïns. 3- Altres estratègies de caràcter preventiu (càpsules formatives, campanyes de
sensibilització, xerrades, intercanvi d'experiències...) .

3

3.2

2 Pendent
d’inici

3

3.2

Pendent
d’inici

3

3.2

Pendent
d’inici

3

3.2

Direcció
de
Serveis
d'Infància,
Joventut
i
Gent
gran.
Ajuntament de
Barcelona

Mesura
de
govern
de
Promoció de les
persones grans
(inclou entre els
seus objectius la
lluita contra les
desigualtats a
causa de l’edat)

• Elaboració d’un document polític que determini les accions que es duran a terme pel període 1,2,3,4,5,6 + de
2017-2021. Serà el full de ruta que ha d’inspirar les accions de govern de la regidoria d’Infància, ,7,8,9,10 anys
Joventut i Gent Gran, adreçades a les persones grans. • 3 eixos, 8 objectius i 35 mesures
d’actuació per a fomentar les accions municipals sobre la promoció de les persones grans. • La
mesura de govern és el punt de partida amb les actuacions ja endegades i les que s’aniran definit.
• Àmbit de la promoció, sense incloure aspectes vinculats a l’atenció i protecció de la
vulnerabilitat. • Compta amb la veu de les persones grans. Perquè s’ha tingut en compte el que
ens han dit al PAM, CAGG, Fòrum, Les Veus de les persones grans... • Coproducció. Posa en valor,
també, el que fem amb altres entitats o operadors, amb qui tenim convenis o concedim
subvencions. • Inclou la renovació del compromís de Barcelona com a ciutat amiga de la gent
gran HI HA MESURES QUE IMPACTEN EN DIFERENTS OBJECTIUS DE L'ESTRATÈGIA

Direcció
Operativa
d'Innovació
Socioeconòmi
ca
de
Barcelona
Activa
Direcció
Operativa
d'Innovació
Socioeconòmi
ca
de
Barcelona
Activa

Impuls
i
Enfortiment de
les Economies
Comunitàries

Catàleg d'activitats per a promoure la sensibilització, l'impuls i l'enfortiment de projectes i 1,2,3,4,5,6 1 any
iniciatives de les economies comunitàries (grups de consum, grups de criança, horts urbans, ,7,8,9,10
xarxes intercanvis), com ara: xerrades de sensibilització, jornades d'intercooperació i
aprenentatge entre iguals i accions formatives.

Programa de Pre- Foment
Emprenedoria Ciutat
en femení a la Districte
Marina

de Disseny, desplegament i execució del programa Pre-Emprenedoria en Femení al barri de La 3
i Marina, per apropar l'emprenedoria a dones del barri, amb idea de negoci o actitud
emprenedora. El programa dura 3 mesos i s'adreça a 15 dones.

Puntual

DIRECCIÓ
SERVEI
D'ACCIÓ
COMUNITÀRIA

ELS
EQUIPAMENTS
DE PROXIMITAT
COM A MOTORS
DE
L'ACCIÓ
COMUNITÀRIA

Definir la metodologia i desplegar l’estratègia per a fer dels equipaments de proximitat espais de 1,2,3,4,5,6 Permane En
vertebració de la comunitats i d’enfortiment de projectes associatius. Específicament per als ,7,8,9,10 nt (és un execució
Casals de Barri, constituir i alimentar la Xarxa de Casals de Barri i donar suports tècnics i
servei)
metodològics als districtes.

3

3.2

DIRECCIÓ
SUPORT
A
SERVEI
L'ASSOCIACIONI
D'ACCIÓ
SME
COMUNITÀRIA

Organitzar i impulsar l’estratègia de suports a l’associacionisme. Aquesta estratègia es centra en 1,2,3,4,5,6 Permane En
tres dispositius fonamentals: les subvencions a entitats i el seguiment de les mateixes; ,7,8,9,10 nt (és un execució
l’organització d’activitats de visibilització i reconeixement de les associacions, en especial
servei)
l’organització de l’Associat a la Festa per La Mercè; i la facilitació de suports específics a projectes
associatius.

3

3.2

Districte
Gràcia
(Ajuntament
de Barcelona)

A partir del Consell de Comerç de Gràcia, implementació de mesures i projectes adreçats a 6
l'enfortiment d'aquest comerç, com a eina per a la cohesió. Realització de Jornades de comerç al
carrer, suport a la campanya de Nadal. Creació de grups de treball per enfortiment de les entitats
de comerciants, en especial les de segon nivell.

+ de
anys

3

3.2

Districte Horta- Pla de barrisGuinardó
Creació d'usos
(Ajuntament comunitaris,
de Barcelona) millora accessos
i entorns de Can
Soler

7

2 anys

En fase de 3
disseny

3.2

Districte Horta- CREATIVES FENT
Guinardó
XARXA
(Ajuntament
de Barcelona)

Projecte que s'inicia a finals del 2015 amb una trobada entorn a la salut de les Dones. De la 7
trobada sorgeix un grup motor que esdevé Plataforma Creatives en Xarxa a principis del 2017.
Vincula la salut i el benestar de les dones amb el treball en xarxa, el foment de la creació
femenina i la participació social. Consisteix en una programació anual d'accions, gestionades des
de la mateixa plataforma, formada per dones associades o a títol individual i per tècniques del
Districte d'Horta-Guinardó i dels Casals de Barri Mas Guinardó i Can Travi, de la qual destaquem
les dues edicions de la Mostra de Creatives fent Xarxa al mes de maig, entorn al Dia Internacional
de Salut de les Dones (al barri del Guinardó), així com els cicles TricoTravi i Empodera't l'escena al
barri de la Vall d'Hebron.

+ de
anys

o Suport al Associacions de
comerç a partir Comerciants,
de la creació de Eix comercial
grups tècnics i
comunitaris.

2 En
execució

2 En
execució

3
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Districte Horta- Donar suport a Pla de Barris - Poder cercar , donar suport i crear espais perquè les entitats desenvolupin les seves activitats 7
Guinardó
l'esplai
Sant Foment
de d'enfortiment de valors educatius , socials i cívics al barri de la Taxonera de manera transitòria i a
(Ajuntament Cebrià i entitats ciutat
la llarga definitivament .
de Barcelona) al barri de la
Taxonera

+ de
anys

2 En fase de 3
disseny

3.2

Districte Les Espai Jove
Corts
(Ajuntament
de Barcelona)

Projecte de disseny, construcció i funcionament de l'ESpai Jove de les Corts, un Espai orientat a 4
les necessitats socials dels joves, la seva promoció cultural, d'oci, d'ocupació i social en general

+ de
anys

2 En
execució

3

3.2

¨Davant dels problemes de convivència generats per dinàmiques d'ocupació o per pèrdua de 8
capital social , es proposa treballar la mediació a dintre de les comunitats de veins als barris de la
zona nord (Torre Baró, C. Meridina i Vallbona) i Verdum. La voluntat és a més ajudar a articular la
comunitat amb els òrgans de govern corresponents. Tanmateix aquest equip actua a l'espai públic
amb la finalitat de mediar davant els problemes de convivència.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.2

El districte de Nou Barris està treballant des de juliol de 2017 en el projecte de NOU BARRIS 8
DIGITAL, per tal de facilitar a les entitats del Districte de Nou Barris, l’obtenció del certificat
digital, obligatori per adreçar-se a l’Administració, a partir d’octubre de 2018. Els dos objectius
que plantegem amb el projecte són: facilitar a les entitats i associacions del Districte l’obtenció de
la signatura digital donant-les un servei de suport i acompanyament, per aquelles entitats del
Districte que ho necessitin; i reduir l’escletxa digital en els territoris. Per això s’organitzaran en la
segona quinzena d’octubre 4 sessions informatives en el territori del districte per informar del
procés que han de seguir les entitats per obtenir el certificat, com han de contactar amb el servei
de suport i acompanyament per obtenir-lo i aclarir qualsevol dubte que considerin sobre el tema.
S’ha editat un díptic sobre les 4 passes que s’han de seguir per aconseguir la certificació, i
acompanyat d’una carta de la gerent, s’ha enviat des de Comunicació per correu electrònic, a la
base de dades d’entitats del districte, a les que també es facilitarà per correu postal. En ell
s’informa de les sessions informatives. Dintre de la campanya es preveu un taller de Facilitació
Visual, el 24 i 25 de novembre a la Casa de l’Aigua, amb el Sergio Barrientos, taller tècnic de
comunicació que vol fomentar un espai per dissenyar propostes comunitàries, que tinguin com
objectiu reduir els efectes de l’escletxa digital

1 any

3

3.2

Districte Nou
Barris
(Ajuntament
de Barcelona)

Plataforma
d'Entitats
Infantils
Juvenils

Servei
mediació
comunitats
veins i venes
l'espai públic

Districte Nou Nou
Barris
Digital
(Ajuntament
de Barcelona)

de
a
de
ia

Barris La Fàbrica

i

En
execució

Districte Nou Programa
de Consorci
La finalitat d'aquest projecte és promoure una major consolidació de les AMPA's dintre de la 8
Barris
dinamització d' d'Educació
i comunitat educativa. Les dificultats venen donada per la manca de participació, la manca de
(Ajuntament AMPA's
direccions de projecte com a entitat, la manca d'implicació en la escola i la manca d'un programa d'activitats
de Barcelona)
centres
extraescolars que complementin la proposta educativa del centre escolar. El programa es treballa
escolars
de forma colaborativa amb les direccions dels centres escolars per tal de promoure el projecte de
les entitats. Són projectes d'intervención que es fan ad hoc per a cada situació i que duren un
màxim de 2 anys, una vegada aconseguits els objectius plantejats.

+ de
anys

2 En
execució

3

3.2

Districte Nou Roquetes
Barris
Conviu
(Ajuntament
de Barcelona)

+ de
anys

2 En
execució

3

3.2

APRISE

Roquetes Conviu és un projecte que té com a objecte empoderar a la comunitat gitana del barri 8
de Roquetes per implicar-los en la vida comunitària des de diferents mirades: la convivència, la
participació, la implicació en l'educació, la informació en aspectes ocupacionals... Té com a
objectius bàsics: • Minimitzar el impacte d'estada a la plaça de Les Roquetes i Mina de la Ciutat en
horari nocturn. • Crear espais de relació per tal de millorar les relacions entre el veïnat i en la
mateixa comunitat gitana. • Acostar a la població gitana a l’ús d’altres espais i equipaments del
barri. • Treballar a l’estiu de manera conjunta entre els diferents recursos que hi ha al barri durant
la campanya d’estiu. • Millorar el manteniment de l’espai públic i promoure el civisme. • Treballar
conjuntament possibles conflictes que puguin sorgir en relació a l’ús de l’espai públic. • Millorar la
comunicació de les activitats.

Districte Sant Plans
Martí
comunitaris
(Ajuntament Besòs
de Barcelona)

10

+ de
anys

2 En
execució

3

3.2

Districte Sant
Martí
(Ajuntament
de Barcelona)

Cicle
d'arts
escèniques
i
salut mental Can
Felipa

10

+ de
anys

2 En
execució

3
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Districte Sant Pla Comunitari
Martí
Salut Mental del
(Ajuntament Poblenou
de Barcelona)

10

+ de
anys

2 En
execució

3

3.2

Districte Sant Servei
de
Martí
Prevenció
i
(Ajuntament Convivència
de Barcelona)

El Servei té com a principals funcions la intervenció per a la convivència, la promoció del civisme, 10
la preservació de la cohesió social i la intervenció en situacions de conflictes de naturalesa social,
es donin tant a l’espai públic com a les comunitats de veïns i veïnes. Treballem a nivell personal,
grupal i comunitari i entenem la prevenció com a un dels eixos bàsics de la nostra activitat.

+ de
anys

2 En
execució

3

3.2

Districte Sarrià- 7
Anys
de
Sant Gervasi Microcrèdits a
(Ajuntament Haiti i un nou
de Barcelona) repte:
les
empreses socials

Projecte de sensibilització sobre la importància dels microcrèdits com a motor de creixement 5
econòmic en els països en via de desenvolupament

Puntual

En
execució
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en Acord Ciutadà Espai web per la publicació d'ofertes de voluntariat d'entitats de tot el territori català, dirigides a 1,2,3,4,5,6 Permane En
per
una la ciutadania, a joves a partir dels 16 anys i a empreses.
,7,8,9,10 nt (és un execució
Barcelona
servei)
Inclusiva

3

3.2

Federació
Voluntaris.cat
Catalana
de
Voluntariat
Social (FCVS)

Al web Voluntaris.cat oferim: - Notícies d’actualitat sobre temes d’interès pel sector i difusió 1,2,3,4,5,6 Permane En
d’actes, projectes i fets rellevants d’entitats membres. - Articles d’opinió on s’expressa la visió del ,7,8,9,10 nt (és un execució
voluntariat dels diferents àmbits d'actuació i la línia editorial de la FCVS. - Agenda per activitats de
servei)
les entitats membres. - Documents d’interès. - Blog Val la pena!: espais de publicacions
d’opinions, punts de vista o experiències entorn al voluntariat social. - Xarxes socials: difusió de
notícies i activitats del sector i entitats federades. - Butlletins electrònics: * Voluntaris.cat: Butlletí
quinzenal amb notícies destacables d’actualitat del sector i informació dels serveis de la FCVS per
a entitats i ciutadania. * La FCVS informa: Butlletí intern per a les entitats membres sobre temes
que afecten al sector. * Formació: Butlletí sobre oferta formativa per a entitats i ciutadania. * El
Mercat Social: Butlletí per difondre promocions de venta de productes i serveis, així com,
activitats de difusió d’El Mercat Social. - Altres mitjans: la FCVS intenta incidir regularment en els
mitjans de comunicació per a que publiquin continguts relacionats amb el voluntariat social. Això
inclou, mitjans escrits, ràdios, televisions, mitjans digitals i de comunicació generalistes.

3
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Federació
d Barcelona Espai
'Associacions de Convivència
de Veïns i
Veïnes
de
Barcelona

Es tracta d'una activitat que es realitza a barris succesius. Es desenvolupa als centres escolars i 1,2,3,4,5,6 Permane En
amb la cooperació d'entitats del barris Promou el coneixement del barri, promou una diagnosi ,7,8,9,10 nt (és un execució
col·lectiva del problemes i promou acciom
servei)

3
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Federació
Voluntariat
Catalana
de un clic
Voluntariat
Social (FCVS)

Federació
Activa’t per la Federació
El web www.activatperlasalutmental.org vol ser un recurs a l’abast de tothom que busqui 1,2,3,4,5,6 + de
Salut Mental Salut
Mental, VEUS,
informació i eines pràctiques sobre salut mental. Està pensada per facilitar la comunicació i la ,7,8,9,10 anys
Catalunya
informació
i Generalitat de presa de decisions sobre la salut mental, tant a nivell personal, com familiar i comunitari. El web, i
recursos
a Catalunya
tots els recursos que hi inclou (que aniran augmentant) són el resultat del procés de treball del
l’abast
de
Comitè d’Experts en salut mental creat en el marc del projecte Activa’t. L’objectiu del comitè ha
tothom a través
estat identificar necessitats d’informació en salut mental i elaborar continguts i materials per
de la xarxa
donar-hi resposta. El Comitè ha estat format per 18 persones expertes, per experiència pròpia en
salut mental, o bé com per ser familiars o professionals de l’àmbit. Els materials que hem creat
reflecteixen diversitat d’opinions, lectures i llenguatges, i es presenten en diferents formats
(vídeos, guies, prospectes, continguts web...) per garantir l’accés de tothom a la informació. Quan
la nostra salut mental es veu afectada, tant la persona que viu el malestar com les persones del
seu entorn necessiten informació i suport per entendre i adaptar-se a la nova situació. La salut
mental és una qüestió que ens afecta a tots i a totes. Durant el procés de recuperació, la
col·laboració entre l’entorn i la persona que viu un problema de salut mental és clau. Per la qual
cosa cal promoure estratègies que afavoreixin les relacions de confiança entre la persona, la
família, les persones professionals i la comunitat. Des de l’Activa’t per la salut mental i el Comitè
volem sumar la nostra aportació al repte que encara suposa la creació de formes de relació i
comunicació que incloguin totes les veus i parts implicades en el sistema de cura i
acompanyament de la salut mental. La nostra finalitat és també la d’aportar, des de la nostra
experiència, alguns consells i informacions que facilitin un tractament de la salut mental més
integral, i comunitari.

2 En
execució

3

3.2

Federació
Prospect
Federació
Formació en apoderament en salut mental per a persones en primera persona, familiars i 8
Salut Mental Activa’t per la VEUS,
professionals, amb l'objectiu de promoure la participació més activa de les persones amb
Catalunya
Salut Mental
Generalitat de problemes de salut mental i les seves famílies en els processos de recuperació i millora de la seva
Catalunya
qualitat de vida; participació que es considera un dret inherent a la seva condició de ciutadans.

+ de
anys

2 En
execució

3
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Federació
GAM
Grups
Salut Mental d'Ajuda Mútua Catalunya
Activa’t per la
Salut Mental

+ de
anys

2 En
execució

3
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Federació
Instauració de Grups d’Ajuda en salut mental per a persones en primera persona i familiars a 8
VEUS,
Barcelona. Ofereix un espai de desenvolupament d’estratègies d’apoderament que serveixen pel
Generalitat de maneig quotidià d’un trastorn mental, així com un espai d’auto-suport continuat, per lluitar
Catalunya
contra l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa de relacions socials.

Federació
JURIMM
Salut Mental
Catalunya

Fundació APIP- Foment
ACAM
voluntariat

Fundació Sant El programa JURIMM és un Servei d’Atenció Jurídica per a persones amb problemes de salut 1,2,3,4,5,6 Permane En
Pere Claver
mental que dóna resposta a les necessitats d’assessorament legal específiques d’aquest col·lectiu. ,7,8,9,10 nt (és un execució
També s’adreça als seus familiars, que sovint s’han d’implicar en la presa de decisions
servei)
importants.JURIMM és fruit de l’acord entre Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials i la
Federació Salut Mental Catalunya i aplega l’expertesa de juristes i professionals de salut mental.
Ofereix assessorament previ a qualsevol acció o decisió que s’hagi de prendre en l’àmbit jurídic,
així com defensa legal en cas que la persona afectada s’hagi vist involucrada en actes il·lícits de
caire civil o penal i requereixi d’una assistència especialitzada. La Federació Salut Mental
Catalunya recull la sol·licitud a través de l’Espai Situa’t d’alguna de les entitats i associacions
federades o bé des de la xarxa d’atenció sociosanitària. En una primera entrevista d’acollida, la
persona rep informació i orientació; una valoració tècnica determina si la petició ha de ser
adreçada a JURIMM o ha de ser resolta per una altra via (justícia gratuïta, serveis sanitaris o
socials, gestor, notari…). La derivació de la demanda a JURIMM s’acompanya d’una recerca i
recollida de dades i informes que faciliten la tasca dels juristes. Si el cas ho requereix, es compta
amb el suport d’un psicòleg.Les entrevistes amb els professionals de la Federació i la primera
visita amb el gabinet legal són gratuïtes. El cost d’una segona reunió amb els advocats és de 10
euros. En cas de fer un encàrrec professional, l’usuari rebrà, per escrit, un pressupost orientatiu
del cost del procediment. L’Espai Situa’t és l’espai d’acollida, informació, atenció, orientació i
suport d’Activa’t per la salut mental.

3

3.2

del FCVS - diverses Captació, formació i acompanyament als voluntaris que hi col·laboren en els diversos serveis de la 1,2,3,4,5,6 Permane En
Administracion entitat: . serveis socials penitenciaris. . serveis de mesures penals alternatives. . serveis per a ,7,8,9,10 nt (és un execució
s
persones amb discapacitat. . serveis per a vícitimes de trata. . serveis per a persones refugiades. .
servei)
serveis per a persones immigrants. . serveis d'atenció a dones en situació de vulnerabilitat.

3
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Fundació
Comtal

Servei
d'Assessoramen
t Sociojurídic Fundació Comtal

Fundació IReS Projecte Click

Fundació IReS AFERRA'T

ECAS, XESAJE,
FEPA, Fundació
Punt
de
Referncia,
Fundació
L'esperança,
Creu
Roja,
CEAR, Noves
Vies, Casal de
Joves
Palau
Alòs

El Servei d’Assessorament Jurídic, neix de la necessitat observada des del Punt d’Informació 1
Sociolaboral de la Fundació Comtal al llarg dels anys, pretén ser un servei jurídic per aquells casos
en què la situació laboral i/o social de la persona atesa necessita d’un assessorament més
especialitzat. És un punt d’orientació legal en tots aquells tràmits administratius que ha de dur a
terme qualsevol ciutadà, garantint un assessorament i seguiment de tots aquells casos que així ho
requereixen. La finalitat última del projecte és proporcionar un accés gratuït a la defensa dels
drets de població en situació de risc d’exclusió social. Des de la Fundació es fomenta que la
persona sigui part activa en tot moment perquè assumeixi les conseqüències del procediment,
tant positives com negatives, i sigui conscient dels seus drets i deures. Amb aquest projecte volem
continuar millorant i innovant constantment per tal d'abordar les noves necessitats del col·lectiu i
respondre als canvis i dinàmiques sistemàtiques del mercat de treball. Les diferents actuacions del
Servei d’assessorament jurídic de la Fundació Comtal, porten una metodologia flexible i
transversal, de manera que atén a persones amb un ventall realment ampli de demandes i que es
troben en situacions personals molt diferents. Aquest fet és reflecteix en la diversitat de consultes
que rebem al llarg de l’any tot i que les qüestions relacionades amb estrangeria, especialment,
laboral i habitatge suposen el percentatge més important de consultes del nostre Servei. A part
del servei d’assessorament pròpiament al llarg de l’any organitzarem sessions formatives
d’aquells àmbits en els que som més experts, com és l’àmbit d’Estrangeria i Laboral. Cursos i
tallers per diferents públics, tan per usuaris de la nostra entitat com per a tècnics i treballadors de
l’àmbit social.

Permane En
nt (és un execució
servei)
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Associació 22@ El Projecte Click és un servei socio educatiu adreçat a joves que necessiten un acompanyament 10
network
temporal per tal de identificar el seu millor recorregut formatiu, laboral i personal. Treballem des
de tres grans eixos: l’individual, on s’estableix un vincle entre jove i educador per tal de fer el
seguiment regular d’un pla de treball compartit, a partir de trobades i tutories formals i informals;
l’eix grupal, on oferim activitats per compartir amb altres joves, fruit de les seves propostes i
motivacions; i l’eix comunitari on a partir de l’acord amb l’Associació 22@network, oferim als
joves visites i formacions, en especial vinculades als àmbits de la comunicació i les noves
tecnologies. En definitiva, acompanyem als joves perquè facin Click.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3
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Programa d’acompanyament i apoderament per a la inclusió social i laboral. Un tècnic realitza un 10
procés de coach integral amb la finalitat que la persona dissenyi el seu projecte vital i el pugui dur
a la pràctica. L’Aferra’t respon a la necessitat de - millorar en benestar personal - ampliar i
millorar la qualitat de les relacions socials - millorar la ocupabilitat Fem un acompanyament
personalitzat i alhora un treball grupal cap a l’apoderament i l’autonomia.

Permane En
nt (és un execució
servei)
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Fundació
Dones
Privada Bayt alThaqafa

FUNDACIO
QUATRE
VENTS,
FUNDACIO
PRIVADA

PROJECTE
SERVEI
D’ATENCIÓ PER
A
LA
INTEGRACIÓ
SOCIAL
PROGRESSIVA
DE FAMÍLIES EN
EXCLUSIÓ
SOCIAL
NOU
HORITZÓ

HOSPITL
PLATON,
VOLUNTARIS
NESTLE

El factor del gènere sumat a la pertinença ètnica i religiosa i al fet migratori ens enfronta a grans 1
reptes cap a la igualtat. Les situacions de sobreexplotació i de discriminació coexisteixen i se
superposen amb els processos d'empoderament social femení. Reconèixer i abordar l'especificitat
i els riscos que corren les dones en els seus itineraris migratoris així com generar espais de
solidaritat i intercanvi femení són objectius que treballem a través d'activitats de formació
específica (llengua d'origen, llengua o llengues vehiculars, tallers, etc.) espais de trobada i reflexió,
activitats d'oci i temps lliure, etc.

Permane En
nt (és un execució
servei)
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Mitjançant el projecte Servei d'Atenciço d'Infants i Families Quatre Vents, es va valorar la 1
necessitat d'un projecte amb major incidencia en la problematica de la familia immigrant, amb
fills/es, amb la finalitat de potenciar una integració progressiva en la societat de les persones en
situació d'immigració, discriminació i/o exclusió social, especialment dones amb fills / es,
plantejant estratègies i actuacions destinades a augmentar la seva capacitació i habilitats
personals que els permeti integrar-se en la societat i accedir al món laboral, així com aportar
elements formatius i educatius que els suposi una millora en la qualitat de vida i en la relació amb
els fills/es. És necessari realitzar un treball d’inclusió social, justament, per ser el col•lectiu més
colpejat i castigat per la crisi econòmica, motiu pel que cal fomentar la seva integració social
completa (a nivell d’idioma, treball, coneixement del medi en el que viuen, habilitats com a
mares, etc). Estan programades trimestralment i adaptades a les situacions familiars, donant el
curs es van produit altes i baixes que fan que la programació hagi de ser alterada per adpatar-se a
les situacions quotidianes i variants.

Permane En
nt (és un execució
servei)
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Fundación
Artífex
Babel Punto
de Encuentro

Universitat
Es tracta d'un projecte de coaching social, enfocat a donar eines d'empoderament a persones en 1,2,3,4,5,6 Permane En
Autònoma de risc d'exclusió social i/o laboral, persones desnortades (donada l'actual situació de crisi econòmica ,7,8,9,10 nt (és un execució
Barcelona
i social) que volen recuperar el timó de la seva vida i que tenen la voluntat de sortir-se'n, però no
servei)
tenen els recursos o no coneixen les eines per a fer-ho. El fet d'oferir un servei gratuït
d'acompanyament i assessorament per a persones amb risc d'exclusió social i/o laboral, de fàcil
accés, pròxim i flexible, té una repercussió positiva a diversos nivells, tant per a les persones
sol·licitants del servei (beneficiaris directes), com per als professionals del sector, agents de
l'àmbit social que vulguin aproximar-se al procés de coaching, així com per a l'entorn del
beneficiari (família, escola, amics, etc.). Per altra banda, l'accés a aquest tipus de serveis
acostuma a tenir un cost que molts no podrien permetre's. El projecte Artífex és un servei de
proximitat que facilita l'apoderament de persones en risc d'exclusió, com ara; joves que precisen
eines d'inserció sociolaboral, persones en situació d'atur de llarga durada, persones amb pocs
recursos i migrants, entre d'altres. Un equip de 15 coaches professionals (del Màster de Coaching
Sistèmic de la UAB) són els que de manera voluntària realitzen els processos de coaching, així com
un equip de coordinació del projecte que s'encarrega de realitzar els tallers de formació per a
professionals socials.

3

3.2

Gabinet Tècnic
de
Programació
(Ajuntament
de Barcelona)

Portal
(Web)
BCN
Coneixement
Social

El projecte consisteix en crear una web tipus “portal” que, unificant les tres webs actuals del 1,2,3,4,5,6 Permane En fase de 3
Gabinet Tècnic de Programació, posi a l’abast de l’Ajuntament, i del conjunt de la ciutadania: - Les ,7,8,9,10 nt (és un disseny
dades primàries generades pel propi GTP: estadístiques municipals i estudis d’opinió. - Anàlisis de
servei)
dades primàries –pròpies i d’altres fonts- sobre temes de competència o interès municipal. Instruments perquè cadascú pugui dur a terme anàlisis pròpies que, al seu torn, aniran alimentant
la web amb nou coneixement. La web incorporarà un conjunt de funcionalitats: - Consultes
dinàmiques: generació de vistes d’estadístiques i d’estudis d’opinió, a demanda, i per diferents
criteris d’ordenació. - Descàrrega àgil de productes (en format de treball, csv/xls, o en format
d’informe, pdf), per desar i/o compartir. - Visualització de notícies i destacats (sempre al dia).
Noves dades, seguiment de xarxes socials, etc. - Creació d’una biblioteca de vistes (creació i edició
de taules/gràfiques/mapes interactius). - Cerca intel•ligent de bases de dades, vistes, informes,
etc., realitzada a partir de paraules clau. Suggeriment d’altres continguts potencialment
interessants. - Tutorials sobre gestió, reporting i anàlisi de dades. - Espai interactiu (fòrums, xarxes
socials). - Subscripció a notícies. I enllaços (recíprocs) amb altres generadors de coneixement
social: - Apartat observatoris. Enllaçarà amb la desena llarga d’observatoris sectorials que
gestiona l’Ajuntament o que compten amb una participació municipal significativa. Un cop
desenvolupada la web, és possible que alguns d’aquests observatoris puguin integrar-s’hi
plenament. - Enllaç amb la web de Barcelona Open Data. - Enllaç amb el repositori d’informes i
estudis municipals. - Enllaç amb dades de ciutat en temps real (plataforma Sentilo) - Enllaç amb la
plataforma DecidimBarcelona. En una segona fase: enllaços amb agents externs, com el món
acadèmic i els centres de recerca en general. En definitiva, es tracta d’integrar millor les diferents
fonts de dades, fent més fàcil la seva localització i descàrrega, oferint una gran diversitat
d’opcions per a la seva visualització i l’anàlisi i promovent la implicació dels usuaris i usuàries
–tant interns com externs- en el procés d’elaboració de coneixement social.

3.2

INSTITUT
DIVERSITAS,
s.c.c.l.

Fem un Te?

Xarxa
Barcelona
Antirumors

El projecte «Fem un te?» sorgeix de la interacció entre diferents entitats participants a la plenària 1,2,3,4,5,6 + de
de la Xarxa Barcelona Antirumors, l'any 2014. La iniciativa es basa en l'interès manifest d'algunes ,7,8,9,10 anys
entitats de la Xarxa i de fora de la Xarxa, de compartir experiències sobre la promoció de la
convivència intercultural i amb la intenció de promoure la interacció i la generació de sinèrgies
entre entitats amb la participació i aportació de les persones d'origens culturals diversos com a
protagonistes. La primera sessió en format tertúlia, es va dur a terme l'octubre de 2015 i des
d'aleshores s'han fet 9 edicions en les quals han participat diferents entitats. Ara però, necessitem
més recursos per a la coordinació de la participació diversa i per promocionar l'activitat i ampliar
la participació a diferents sectors de la vida de la ciutat, donat que a través del coneixement entre
col•lectius diversos es poden desmuntar molts prejudicis i estereotips i posar en valor les
aportacions de la diversitat cultural.

2 En
execució

3

3.2

Institut
Municipal de
Persones amb
Discapacitat

Conveni per a la
promoció dels
drets de les
persones amb
discapacitat

Federació
Conveni amb la Federació ECOM, l’Àrea de Drets a la Ciutadania, Participació i Transparència i 1,2,3,4,5,6 Permane En
Ecom, Àrea de l’IMPD: elaboració d’un protocol per a l’Oficina per la No Discriminació per millorar la detecció de ,7,8,9,10 nt (és un execució
Drets
a
la vulneracions i l’assessorament en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat.
servei)
Ciutadania,
Participació i
Transparència i
IMPD

3

3.2

Institut
Grup d'Homes i
Municipal de Dones
Serveis Socials

1. Oferir un espai de referència facilitador de la identificació amb la problemàtica que pateixen. 2. 1
Millorar les habilitats personals i socials. 3. Afavorir l'avaluació cognitiva de les pròpies capacitats.
4. Donar eines per afrontar les situacions de dificultat i resolució de conflictes. 5. Augmentar
l'autoestima per desenvolupar una autopercepció més positiva. 6. Promoure el recolzament social
i emocional entre els membres del grup.

1 any

En
execució

3

3.2

Institut
Projecte Grupal
Municipal de Llum
Serveis Socials

Adreçat a persones que tenen grans dificultats per comprometre's a les mesures de PIRMI perquè 1
pateixen addiccions: ludopatia, alcoholisme, heroïna, metadona...i/o tenen greus problemes de
Salut Mental. Son dependents dels circuits assistencials però no tots estan vinculats a un
tractament de la seva malaltia. 1.Oferir un espai en el que les persones se sentin acollides i
compreses i n'obtinguin suport de professionals i d'iguals per a afrontar el tractament de la seva
addicció. 2. Assolir la vinculació a un centre per a tractar la seva malaltia. 3. Donar eines per a
treballar la seva impulsivitat.

1 any

En
execució

3
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Institut
VII
Escola Taula de Gent Millorar la qualitat de vida de les persones grans del Casc Antic mitjançant la promoció 1
Municipal de d'Envelliment
Gran de Casc comunitària d’un espai de relació i aprenentatge als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
Serveis Socials Actiu del Casc Antic
Antic. 2017
Servei
Civil Inclusió social a
Internacional través de la
de Catalunya participació
social
i
el
voluntariat
internacional

Entitats
del
Raval:
Casal
Atlas, Fundació
Gavina,
AEIRaval, Joves
TEB,
Franja.
Serveis Socials
de la ciutat i
altres entitats
d'atenció
a
joves i a la
diversitat

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.2

L'SCI és un moviment internacional que treballa per la pau i la justícia social, entesa com a igualtat 1,2,3,4,5,6 Permane En
d’oportunitats per a tots els ciutadans. És per aquest motiu que la inclusió social forma part dels ,7,8,9,10 nt (és un execució
valors principals de l'entitat. Entenem que per promoure la inclusió cal parar atenció a l'exclusió
servei)
econòmica i a la igualtat d'oportunitats en tots els sentits, però creiem que també implica
potenciar el sentiment de pertànyer dins d’una comunitat i una societat. L'SCI fomenta el
voluntariat tant local com internacional entès com una una forma de participació social, ja que
pot esdevenir un mecanisme molt poderós per donar veu a totes les persones en la seva diversitat
i d'aquesta manera mitigar l'exclusió social. L'SCI pretén incloure i mantenir una quota de
participació de persones d'aquests perfils en totes les activitats que oferim. L'itinerari equival al
cicle de participació del voluntariat a l'SCI, però amb un acompanyament en funció de les
necessitats i capacitats de cada persona. Aquest itinerari consisteix en el següent: 1. Quan ens
contacta algú, li proposem una trobada personal amb la tècnica d'inclusió. Aquesta persona pot
venir individualment o bé derivada d'una altra entitat on hem fet una xerrada, de Serveis Socials o
entitats del barri amb qui treballem constantment. 2- S'identifiquen les necessitats de la persona
i es cerca un projecte de voluntariat que s'adeqüi a les seves capacitats. 3- Un cop s'escull el
projecte, es contacta amb la coordinació d'aquest per saber si pot participar-hi aquella persona
tenint en compte les seves necessitats. 4- Durant tot el procés, cal estar en contacte amb la
persona i/o acompanyant o educador/a perquè sapiguin com avança i què cal fer. 5- Un cop els
tràmits s'han iniciat, s'anima a la persona a participar a tots les activitats i tallers de l'SCI com ara
a l'itinerari per la inclusió de joves migrants Petjada Jove. Aquest consisteix en la realització de
tallers en funció dels interessos dels joves i fer-los conjuntament amb altres entitats. 6- És
obligatori participar al cap de setmana de formació prèvia, que estarà preparat tenint en compte
les necessitats i capacitats dels voluntaris/es. 7- Abans de marxar al voluntariat, cal fer una reunió
final per tenir clars els últims detalls preparatoris. 8- Si el projecte es realitza a Catalunya, cal fer-li
una visita o estar en contacte amb la persona coordinadora per saber com avança. 9- Per últim,
cal que la persona assisteixi a la trobada de voluntàries de la tardor per avaluar l'experiència.

3

3.2

Unió General Servei
de
d'Informació,
Treballadors Assessorament i
Mediació
per
dones (SIAM)

Servei amb l'objectiu d'informar a les dones sobre els seus drets i combatre les desigualtats que 1,2,3,4,5,6 Permane En
poden patir en qualsevol àmbit de la seva vida.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3

3.2

Unió General Xarxa d'Atenció
de
al Treballador
Treballadors (X@T)

Atenció a través de consultes a través de la nostra pàgina web per atendre dubtes laborals i 1,2,3,4,5,6 Permane En
sindicals de les persones treballadores.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3

3.2

La Xarxa de Drets dels Infants amb el recolzament de betevé demana als nois i noies de l'IES 10
QUATRE CANTONS la creació de càpsules de ràdio o de televisió sobre un tema relacionat amb els
drets dels infants en grups de quatre o cinc alumnes, que treballen amb metodologia
d'Aprenentatge Servei per preparar els continguts que després es graven i s'emeten per radio o
per televisió de betevé amb la finalitat de donar a conèixer els Drets dels Infants: vulneracions
sobre aquests drets, defensa o crida sobre els drets de tots i totes els menors de 18 anys, amb l’
orientació d’un periodista i suport tècnic de betevé i el suport i col•col·laboració de les entitats de
la Xarxca DI per al coneixement dels Drets i de l’organització social de la ciutat.

Xarxa
dels
(XDI)

Drets Xarxa dels Drets
Infants dels
Infants:
Aprenentatge
Servei
de
participació
d'infants
a
mitjans
de
comunicació (
ràdio i televisió)

Xarxa
dels
(XDI)

Drets Xarxa dels Drets
Infants dels
Infants:
Grups de treball
de nois i noies
que
aporten
idees sobre com
volen
la
participació
infantil

La
XDI
juntament amb
betevé i com a
prova
pilot
amb l'IES 4
Cantons

1 any

En
execució

3

3.2

Reflexions de nois i noies de les entitats de la XDI sobre tres dimensions de la participació: voler 1,2,3,4,5,6 1 any
participar, saber participar i poder participar a casa, en els centres o en el seu entorn: per tal ,7,8,9,10
d'explorar amb els infants i adolescents quins són els seus interessos, quins temes poden motivarlos més i què cal fer perquè percebin la seva utilitat amb l'objectiu de detectar els elements que
faciliten i dificulten la participació i facilitar que els futurs espais de participació que es generin a
la ciutat de Barcelona siguin de la màxima qualitat possible. Mitjançant una dinàmica
participativa, activitats lúdiques i dinàmiques adaptades a les respectives edats els continguts i
idees que serviran per la Jornada i per nodrir la cançó sobre la participació que es crearà amb
motiu de la Jornada de Participació dels Infants del 2o de novembre.

Pendent
d’inici

3

3.2

Asociación
Intervenció
Mujeres
sistèmica dels
Migrantes en vincles socials i
Cataluña
familiars en la
tercera edat

Fundacion
pedrera,
parálisis
cerebral

la Programa de intervenció sistèmica sobre els Vincles socials i familiars en la tercera edat, mostra 5
y les relacions de la gent gran amb el seu entorn –en què s’inclou la família, les amistats i la
comunitat– és fonamental per a les condicions de vida d’aquest col•lectiu. El capital social
familiar i comunitari que tingui la gent gran és determinant a l’hora de poder dur a terme diverses
tasques, com ara anar a comprar, anar al metge, fer esport o altres activitats. Una persona gran
que no disposi d’aquestes xarxes relacionals té una sèrie de mancances que cal cobrir. Aquest
apartat està organitzat de la manera següent. Primer de tot, es presenten les diferents relacions
de la gent gran amb el seu entorn i la freqüència que tenen. Aquesta informació es complementa i
s’analitzen tenint present amb qui se sol tenir relació, on es desenvolupen majoritàriament les
relacions, amb quina freqüència es donen i com van evolucionant amb el pas del temps. Per això
proposem cicles de tallers, de xerrades particpativas de reflexió i acció, que busca per una banda
sensibilitzar els familiars de les persones adultes majors sobre la seva important participació
juntament amb l'adult major dels temes que els preocupa com la llei de dependència, la
jubilacion, el consum responsable, dins d'una l'alimentació saludable, els deures i drets en la
contratacion de persones per al treball domèstic, etc

2 anys

Pendent
d’inici

3

3.3

Caritas
Espai
Cangur
Diocesana de infants
Barcelona
Barceloneta

Cangur d'infants

1

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.3

Caritas
Espai
Cangur
Diocesana de infants
Barcelona
Barcelonès Sud

Amb el suport de professionals, voluntariat i alguns pares i mares, els infants poden jugar i fer 3
activitats mentre els pares realitzen cursos de formació.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.3

Departament Temps i cures
del Temps i projecte pilot als
Economia de barris
les
Cures.
Ajuntament de
Barcelona

Departament
del Temps i
Economia de
les
Cures.
Ajuntament de
Barcelona

Publicació
d’estudis i altres
materials
divulgatius que
visibilitzin
la
importància
social i política
de la cura i dels
usos del temps

entitats
i
equipaments
del barri del
Guinardó i de
Sant Andreu

Projecte per realitzar una prova pilot a dos barris de la ciutat (Sant Andreu del Districte de Sant 7,9
Andreu i Guinardó del Districte d’Horta-Guinardó) pretenent, per una banda, sensibilitzar a la
ciutadania sobre els usos dels temps i la sobrecàrrega de temps de cura en les famílies i en les
dones en particular, i per l’altra, proposar actuacions en un barri determinat per anar avançant en
una millor organització del temps de vida que proporcioni més qualitat de vida a les dones, homes
i infants que hi visquin. Els objectius del projecte són: 1.Sensibilitzar a la ciutadania en general,
entitats, comerços, etc. sobre les diferències en els temps que destinen homes i dones a atendre
les cures dels altres i dificultats en la gestió del temps de treball, temps de cura i d’atenció a la llar
i temps propi. 2. Recollir propostes de millora dels veïns i veïnes que representin actuacions o
canvis en la gestió d’equipaments o serveis del barri per tal de millorar la compaginació dels
temps de treball i familiar amb la dels horaris dels equipaments i serveis del barri. L’inici serà al
setembre de 2017 i es pretén que continuï al llarg del 2018. És un projecte aplicable a altres barris
de la ciutat i, per tant, amb proposta de què sigui extensible a altres districtes i barris en els
propers anys. La resta de dades és en referència a l'aplicació al 2017.

1 any

Encàrrec i publicació d'estudis sobre diversos temes que afecten els usos socials del temps i a 1,2,3,4,5,6 2 anys
l'economia de les cures. Al 2017 comptem amb l’estudi Economia de les cures i política municipal: ,7,8,9,10
cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona. UVIC i La Ciutat Invisible. I també
amb els dossier del temps i cures que és una col·lecció de documents del Departament de
Programes de Temps i Economia de les cures, que pretén sensibilitzar i dinamitzar el debat sobre
els paradigmes del temps a la ciutat i al món local i sobre la importància de l'economia de les
cures.

Pendent
d’inici

3

3.3

En
execució
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Departament
del Temps i
Economia de
les
Cures.
Ajuntament de
Barcelona

Accions
de
sensibilització
de
bones
pràctiques
d’entitats
i
empreses
en
l’economia
social i solidària
que promoguin
la
democratització
de la cura

entitats
i Diverses accions adreçades a sensibilitzar i impulsar bones pràctiques d’entitats i empreses en 1,2,3,4,5,6 2 anys
empreses de l’economia social i solidària que promoguin la democratització de la cura.
,7,8,9,10
l’economia
social
i
solidària

En fase de 3
disseny

3.3

Departament
del Temps i
Economia de
les
Cures.
Ajuntament de
Barcelona

Acompanyamen
t i formació per
introduir
la
perspectiva de
la
democratització
de la cura a les
empreses
i
entitats
del
secor de la
provisió de les
cures
de
l’economia
social i solidària

: entitats i actuacions d’acompanyament i de formació adreçades a introduir la perspectiva de la 1,2,3,4,5,6 2 anys
empreses
democratització de la cura a empreses i entitats de l’economia social i solidària que fan provisió ,7,8,9,10
l’economia
de cures.
social
i
solidària
de
l’àmbit de la
provisió de les
cures.

En fase de 3
disseny

3.3

Xarxa NUST - Tallers de la
Ajuntament de Xarxa
NUST
Barcelona
(Nous
Usos
Socials
del
Temps)

Espais formatius i d'intercanvi de bones pràctiques entre les empreses que formen part de la 1,1
Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps) per tal d'aprofundir en temes concrets (ex. teletreball,
reforma horària, etc.) amb l'objectiu de facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida
laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a
l'empresa com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de
les persones de la ciutat.

+ de
anys

2 En
execució

3

3.3

Xarxa NUST - Jornada Anual 110 empreses
Ajuntament de de la Xarxa membres de la
Barcelona
NUST
(Nous Xarxa
Usos Socials del
Temps)

Trobada anual d'experts i interessats al voltant d'una qüestió específica (ex. conciliació i reforma 10
horària, treball i salut mental, etc.), amb els objectius de: · Reconèixer i promoure la tasca de les
empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva organització. ·
Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en l'àmbit de la gestió del
temps i la conciliació, presencial i virtualment. · Fer xarxa amb altres organitzacions públiques,
privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar
conjuntament.

+ de
anys

2 En
execució

3

3.3

Xarxa NUST - Premi Barcelona
Ajuntament de a
l'Empresa
Barcelona
Innovadora en
Conciliació
i
Temps

L´any 2012, l´Ajuntament va crear el Premi que vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca 1,2,3,4,5,6 + de
d'aquelles empreses (petites, mitjanes i grans) compromeses en millorar la gestió del temps per ,7,8,9,10 anys
aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal. Empreses que treballen
implementant mesures d'usos del temps per facilitar que els treballadors i treballadores puguin
organitzar-se millor i, al mateix temps, millorar l'organització empresarial. Objectius: - Reconèixer
públicament la tasca de les empreses de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores en
gestió del temps, flexibilitat i equilibri de la vida laboral, familiar i personal. - Promoure la
visibilitat de les empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva
organització, sensibilitzant a la societat en aquesta matèria. - Contribuir al coneixement i
l'intercanvi, generant un banc de bones pràctiques en l'àmbit del temps i la conciliació a les
empreses.

2 En
execució

3

3.3

Xarxa NUST - Sinèrgia
Ajuntament de Xarxes
Barcelona
Temps

La Xarxa NUST des del seu inici, al 2006, va enllaçar la seva actuació amb altres xarxes (DenBora al 10
País Basc, Xarxa Europea en Usos del Temps, etc.) amb qui puntualment, però de manera
continuada, establim actuacions d'intercanvi com és la participació a jornades, trobades o
enviament d'informació.

+ de
anys

2 En
execució

3
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La Mesura de Govern pretén a mig i llarg termini impulsar una altra manera d’organitzar 1,2,3,4,5,6 + de
socialment la cura, des d’un punt de vista transformador. Per aconseguir-ho, s'han establert tres ,7,8,9,10 anys
objectius principals: reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat,
promoure la corresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura
digna i de qualitat, i reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la
provisió com la recepció de les cures.

2 Pendent
d’inici

3
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XSFC

entre
del

Mesura
de
Govern per una
Democratització
de la Cura

Regidoria
de
Feminismes i
LGTBI.
Economia
Cooperativa,
Social
i
Solidària
i
Consum

Ajuntament de
Barcelona
(Departament
de
Transversalitat
de Gènere)

EFPP: Ampliació
del servei dels
PIAD per al
desenvolupame
nt d'accions de
sensibilització i
foment
de
xarxes des del
treball
comunitari.

Associació
Arep

Voluntariat
inclusiu

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.69)

Centre
psiquiàtric
Torribera

1,2,3,4,5,6 Puntual
,7,8,9,10

El voluntariat inclusiu treballa les dues vessants: la realització d'una acció al servei dels altres o a 9
la comunitat en general i a la vegada la millora de la inclusió social de persones amb problemes de
salut mental. El servei inclou accions de sensibilització de salut mental, acompanyaments
puntuals a persones amb problemes de salut mental i accions de reforç comunitàries i
associatives. Pots contactar-nos: - Quan vulguis col·laborar en la millora de qualitat de vida de
persones amb problemes de salut mental - Si vols donar a conèixer les capacitats de persones
amb problemes de salut mental mitjançant les diferens accions de sensibilització

Pendent
d’inici

3
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Permane En
nt (és un execució
servei)

3
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Associació
Robetes
Benestar
i
Desenvolupam
ent

Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad.
Generalitat de
CatalunyaDepartament
de
Treball,
Afers Socials i
Famílies

Més que robetes és una iniciativa comunitària d'intervenció social que busca en primer lloc poder 1,2,3,4,5,6 Permane En
oferir cobertura de béns de primera necessitat (roba, productes d'higiene, alimentació infantil, ,7,8,9,10 nt (és un execució
articles de puericultura, etc.) a les famílies en situació de vulnerabilitat social, en concret adreçat
servei)
a dones amb un risc afegit i les quals tenen infants a càrrec. En segon lloc, es busca oferir un espai
de suport i d'ajuda mútua entre dones per trencar el cercle d'aïllament i promoure l'apoderament
a través de les dinàmiques grupals i la inclusió social. La població diana en aquest cas es
constitueix de dones amb fills/as de 0 a 3 anys. A ABD, per les seves característiques d'ONG,
arribaven sovint donacions tant de particulars com a d'empreses que oferien els seus articles per
distribuir-los entre les famílies que s'atenien. D'aquesta manera es recollien, classificaven i
intercanviaven articles que després s'oferien a les dones en diferents moments de l'any, sobretot
a través de la celebració del mercat ambulant solidari d'intercanvi “Robetes”.Després de més de 6
anys d'activitat, després d'avaluar en profunditat l'impacte i la resposta de la mateixa així com les
demandes i necessitats de les pròpies dones, l'equip de professionals de ABD decideix fer un pas
cap a endavant per oferir-los un projecte més complet i ajustat a les seves necessitats globals. És
en aquest context que es planteja aquesta nova iniciativa: oferir a les dones un lloc periòdic de
trobada en el qual no només puguin veure cobertes algunes de les seves necessitats bàsiques
relacionades amb la criança dels seus fills i filles, sinó que a més puguin disposar d'un punt de
trobada on realitzar activitats i interrelacionar-se tant amb altres dones com amb persones
voluntàries i/o professionals que les recolzen. Amb el nostre projecte les famílies troben un lloc
tranquil i segur per a elles i els seus fills / es. Això les empodera millorant el seu auto-concepte i
autoestima, sentint-se més autònomes i adquirint major capacitat d'autogestió.

3

3.4

Caritas
Espais grupals
Diocesana de per gent gran
Barcelona
Sant jeroni

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals de les 7
parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

Caritas
Espais grupals
Diocesana de per gent gran Barcelona
Sant Andreu

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals de les 9
parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

Caritas
Espais grupals
Diocesana de per gent gran Barcelona
Sant Martí

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals de les 10
parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

Caritas
Suport
grupal
Diocesana de per a inmigrants
Barcelona
BAOBAB
CEESC

Col·legi
Pedagogs
Catalunya

Realitzar
projectes
d'interès per a
l'educació social
i
que
contribueixin al
seu
reconeixement

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals de les 9
parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

Universitats,
Generar, impulsar i promoure espais de debat de dimensions i a través de metodologies diverses 1,2,3,4,5,6 Permane En
entitats
i per avançar en la dimensió comunitària de l'abordatge de les realitats socials.
,7,8,9,10 nt (és un execució
agents
del
servei)
sector
de
l'acció social;
altres col·legis
professionals

3

3.4

3

3.4

de COPEC SOLIDARI ENTITATS
de
PÚBLIQUES I
PRIVADES QUE
COL·LABOREN
AMB EL COPEC

COPEC SOLIDARI està vehiculat des de la Vocalia de Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, 1,2,3,4,5,6 Permane En
amb la finalitat de sumar-se a les iniciatives de voluntariat social que es desenvolupen a casa ,7,8,9,10 nt (és un execució
nostra i arreu. Una de les accions és la BORSA DE VOLUNTARIAT SOCIAL que té com a objectiu
servei)
posar en contacte entitats de voluntariat (no lucratives i organitzacions no governamentals -ONG) amb professionals de la pedagogia i la psicopedagogia, col·legiats i estudiants afiliats, que
vulguin oferir-se com a voluntaris. També engloba el GRUP DE RECERCA DE PEDAGOGS SENSE
FRONTERES (GRPSF) que vol ser un espai de diàleg entorn la figura del pedagog/a i
psicopedagog/a i l’àmbit de la solidaritat i cooperació internacional -entitats de caràcter socialper fomentar l'equitat i la justícia social. Entitats com poden ser EDUCO i PARE MANEL en formen
part. Les línies generals de treball d'aquest grup de recerca són la col·laboració amb entitats del
sector, la posada en marxa de projectes propis i la construcció de coneixement. Els objectius;
col·laborar i cooperar de forma solidària en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a nivell
nacional i internacional, des de la vessant pedagògica i educativa. Per altra banda, des de COPEC
SOLIDARI, s'impulsa i es fomenten accions com la signatura d'un conveni de col·laboració, entre
l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Intercol·legial Catalana de Col·legis Professionals de
Catalunya, de la qual el COPEC en forma part, en l’àmbit de l’atenció a les persones asilades i
immigrants amb la finalitat de promoure la seva inclusió en els col·legis professionals. El COPEC
s'ha adherit per tal de facilitar la implicació i participació al Col·legi de les persones refugiades i
immigrades professionals, residents a Barcelona, derivades des de la Direcció dels Serveis
d’Atenció i Acollida a Immigrants. El desplegament del Conveni en qüestió s'iniciarà properament.

DIRECCIÓ
SERVEI
D'ACCIÓ
COMUNITÀRIA

CONSTRUCCIÓ
D'UN SISTEMA
COMUNITARI DE
POLÍTIQUES
SOCIALS
ALS
BARRIS

Acompanyar, facilitar, i liderar quan calgui, l’activació dels equips, equipaments i dispositius de la 1,2,3,4,5,6 + de
política social als barris (Escola, Centre de Salut i Centre de Serveis Socials, principalment) com a ,7,8,9,10 anys
constructors de comunitat. Aportar estratègia i coneixement, i construir projectes amb els equips
de professionals d’aquest equipaments. Acompanyar i facilitar la participació d’aquests
equipaments als processos comunitaris que es donin als barris. Impuls, suport i seguiment de
Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari

DIRECCIÓ
ACCIONS
SERVEI
COMUNITÀRIES
D'ACCIÓ
ALS BARRIS
COMUNITÀRIA

2 En
execució

3

3.4

Donar suports als districtes (tècniques de proximitat de les DSPiT) en la tasca de promoció 1,2,3,4,5,6 Permane En
d’accions comunitàries singulars als barris, d’acord amb l’estratègia d’enfortiment comunitari des ,7,8,9,10 nt (és un execució
dels equipaments de proximitat i de les entitats. El focus de l’acció es concentra en aquells
servei)
territoris als quals no es donen estratègies d’intervenció integral, ni existeixen PDCs

3

3.4

Districte
Mapa de salut.
Gràcia
Taules de salut
(Ajuntament
de Barcelona)

CAP
Salut, Elaboració de mapes guies de salut, treballades conjuntament amb el sector sanitari a partir de 6
entitasts
les taules de salut, constituïdes (Vallcarca, el Coll, Camp d'en Grassot...) o en procés, en els barris
veinals,
del districte.
equipaments
públics, AMPAs

+ de
anys

2 En
execució

3

3.4

Districte Horta- Pla de barris
Guinardó
Sant Genís (Ajuntament Teixonera.
de Barcelona) Subcomissió de
la Gent Gran
dins la taula de
salut

un dels tres eixos principals a donar impuls i força per millorar tots els aspectes de qualitat de vida 7
de la Gent Gran dins del Pla de Barris

2 anys

En
execució

3

3.4

Es tracta d'un espai on hi participen tots els professionals que treballen amb infància en risc. La 8
finalitat d'aquest espai és analitzar de forma estratègica la situació de la infància a la zona ,
establir procediments compartits, análisi de casos,... amb la voluntat de mantenir un diagnòstic
compartit, millorar els protocols d'actuació, combinar socioeducativament els plans de treball
entre escoles i lleur, etc--

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

1 any

3

3.4

Districte Nou Taula d'infància
Barris
en risc a la zona
(Ajuntament nord
de Barcelona)

Serveis Socials,
Escoles de la
zona
nord,
centres oberts

Districte Sant Bon
Pastor associació co- Es tracta d'un projecte per millorar la convivència entre el col.lectiu gitano i paio. S'han contractat 9
Andreu
Transforma't
neix, ass gitana 3 persones d'ètnia gitana, sota la direcció de l'empresa co-neix, experta en conflictes veïnals, per
(Ajuntament
bon pastor
ajudar en els conflictes de convivència que hi ha al barri.
de Barcelona)

En
execució

Districte Sant Salut als Barris
Martí
(Ajuntament
de Barcelona)

L'objectiu és introduir la salut com un dels principals elements per a la millora de les condicions 10
de vida i del benestar de les persones del barri i reduir les desigualtats socials en salut de la
població d'aquests barris respecte a la salut de la població catalana.

2 En
execució

3

3.4

Districte Sants- Xarxes d'infància Serveis socials, Consolidació i enfortiment de les xarxes d'atenció a infància, adolescència i famílies dels barris de 3
Montjuic
a Sants i a la salut, educació, La Marina (a través de la TIAF) i de Sants
(Ajuntament Marina
entitats...
de Barcelona)

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

Districte Sarrià- Projecte
de
Sant Gervasi Suport per la
(Ajuntament Metodologia
de Barcelona) APS

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

3

3.4

Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol 5
projecte ben articulat, on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn
amb la finalitat de millorar-lo. Es treballa amb 3 entitats.

+ de
anys

Federació
Espai Situa’t - Federació
Espai d’informació i assessorament sobre Salut Mental, no és necessària derivació ni diagnòstic. 1,2,3,4,5,6 + de
Salut Mental Activa't per la VEUS,
S’atén a familiars, 1a persona, professionals i qualsevol persona que tingui algun dubte sobre ,7,8,9,10 anys
Catalunya
Salut Mental
Generalitat de Salut Mental. Orientació, derivació i acompanyament als serveis/ projectes, prioritzant tot el que
Catalunya
és comunitari, que puguin atendre els interessos de les persones que s’apropin, si és necessari. I
suport al circuit Activa’t per la salut mental. Ofereix informació i assessorament específic sobre el
trastorn mental a tota la ciutadania amb l'objectiu d'esdevenir un referent d’informació per
persones amb un diagnòstic i/o els seus familiars (serveis, informació jurídica, tràmits, escolta…),
fer el seguiment de casos que normalment no arribarien al centre de salut mental, i actuar com a
referent de tot el procés, vinculat al moviment associatiu del territori i directament en contacte
amb els professionals de la xarxa sanitària i els professionals de la Federació Salut Mental
Catalunya.

2 En
execució

Fundacio de Acollida, Atenció ABS
dels
l'Esperança
i Seguiment - territoris, Acció
Treball en Xarxa Social
Montalegre.
AFID
Associació
Formació
i
Desenvolupam
ent.
AIDIR.
Alonso & Co.
APIP-ACAM.
ASJTET.
Associació
Discapacitat
Visual
Catalunya.
Associació
Gabella.
Barcelona
Activa. Bayt AIThaqafa.
Benallar.
Biblioteca
Andreu
Nin.
Boket. Braval.
CAID. Càritas.
Casal
dels
Infants. Casal
per a Joves
Palau
Alòs
CCCB - Centre
de
Cultura
Contemporània
de Barcelona.
Fundació IReS Servei
socioeducatiu
biblioteca Bon
Pastor

Des de l’inici, la Fundació ha estat conscient que no podia exercir la seva tasca social a Ciutat Vella 1
sense la cooperació de la resta d’entitats del districte. Calia escoltar la realitat amb la porta
oberta i detectar quines eren les necessitats de les persones que s’acostaven a demanar ajut. El
que dirigeix l’acció de la Fundació són les necessitats reals de la gent, que ens urgeixen a buscar
els recursos adients allà on siguin. És per això que la Fundació de l’Esperança ja disposa, a dia
d’avui, d’una àmplia xarxa d’entitats i recursos, propis i externs, que complementa l’acció directa
adreçada a fer sortir les persones del lloc d’exclusió en què es troben. El valor de la xarxa és
fonamental, ja que la cooperació entre els serveis incrementa els recursos i les possibilitats de les
persones i les seves famílies, afavoreix la complementarietat i millora l’atenció dels serveis i dels
professionals. D’aquesta manera, per poder garantir l’atenció global a les necessitats de les
famílies i dels seus membres, es treballa amb els professionals dels àmbits dels serveis socials i
mèdics, salut mental, escoles i instituts, serveis bàsics d’alimentació, habitatge i roba, entre
d’altres. S’estableixen prioritats i es comparteixen criteris d’actuació, metodologies i
responsabilitats en el procés de treball conjunt amb els usuaris.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

Aportar la visió de l’educació social a estratègies i actuacions que afavoreixin la integració de 9
infants i adolescents a l’equipament de la biblioteca ja sigui donant pautes d’actuació a l’equip de
bibliotecaris o fent intervenció directe amb els infants i joves. Suport escolar a infants i
adolescents, Acompanyament emocional a infants i adolescents, Resolució de conflictes, Tallers i
activitats dirigides, Assessorament a l’equip de bibliotecaris/es

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.4

Fundacio
uszheimer

Grup de Suport Ajuntament de En sessions mensuals de 90 minuts es dóna resposta a inquietuts dels membres del grup i on 5,7
a les Families
Barcelona
poden col · laborar professionals especialitzats com metges, advocats, treballadors socials, etc. Es
tracta d’un espai de descàrrega emocional en el qual els familiars poden compartir una situació
comuna a través de l’intercanvi d’experiències. A més el Servei d’informació, orientació i
assessorament a les famílies sorgeix de manera informal quan els familiars s’apropen a demanar
informació. Es tracta d’un servei continu en funció de les demandes concretes de cada família, aixi
com oferir el coneixement necessari per enten-dre situacions i manifestacions del malalt. “Si
entends el que fa i perque ho fa, ciudas bé” es el nostre lema.

Fundacio
uszheimer

Brain Film Fest, Ajuntament de
Premi Solé Tura Barcelona,
Ajuntament de
Castelldefels,
Museu Hub del
Disseny, CCCB

Institut
Banc
Municipal de Moviment
Persones amb
Discapacitat

Institut
projectes
Municipal de grupals
Serveis Socials innovem
transferim
(Impulsem!)

+ de
anys

2 En
execució

3

3.4

Vol ser un punt de trobada que faciliti l’apropament i la discussió interdisciplinària entre els 1,2,3,4,5,6 + de
diferents actors que tracten diversos aspectes del cervell; les seves capacitats, les seves ,7,8,9,10 anys
possibilitats, així com les seves malalties i condicions. Cinema, neurologia, sociologia, assistència
social, cultura, psicologia, arts, producció cultural, literatura. Així com sensibilitzar a la població en
general de les malalties neurodegeneratives.

2 En
execució

3

3.4

del ASENDI, Nexe Banc del Moviment. Xarxa solidària de productes de suport amb la col•laboració d’entitats 1,2,3,4,5,6 Permane En
Fundació,
(ASENDI, Nexe Fundació, Amputats Sant Jordi i la Cooperativa Alencop), adreçada a la millora de ,7,8,9,10 nt (és un execució
Amputats Sant l’autonomia de les persones amb discapacitat.
servei)
Jordi
i
la
Cooperativa
Alencop.

3

3.4

Donar contuïnat al Pla d'Impuls grupal incorporant les prioritats identificades: Suport als 1,2,3,4,5,6 Permane En
processos d'implantació de nous projectes a partir de l'acompanyament i intercanvi entre ,7,8,9,10 nt (és un execució
professionals i la transferència de projectes que ja funcionen amb èxit.Suport al disseny de nous
servei)
projectes per abordar necessitats emergents. Orientacions per a flexibilitzar l'abast territorial dels
projectes.

3

3.4

En fase de 3
disseny

3.4

:
i

Institut
Sessions
Municipal de d'acollida Vine (
Serveis Socials Impulsem!)

El projecte ha de concretar una nova forma de realitzar la primera acollida d'atenció a les 1,2,3,4,5,6 1 any
persones que fan demanda d'atenció als serveis socials: des d'un context grupal. Aquestes ,7,8,9,10
sessions han de reforçar la vinculació i l'apoderament de les persones, així com també la
normalització de situacions complexexes.

Institut
COMUNITÀRIA
Municipal de MENT
Serveis Socials (Impulsem)

Direcció
d'Acció
Comunitària de
l'Ajuntament
de Barcelona

Institut
Cercle de Dones:
Municipal de Viatge cap a una
Serveis Socials mateixa

Institut
RADARS-Ciutat
Municipal de de Barcelona
Serveis Socials

El projecte ha de conceptualitzar, sistematitzar, i, sobretot, operativitzar la intervenció i 1,2,3,4,5,6 + de
perspectiva comunitària als CSS. Així, aquest projecte vol articular accions que permetin passar ,7,8,9,10 anys
d’un desenvolupament de l’Acció comunitària sovint massa “experiencial”, i basat en el
voluntarisme d’alguns/es professionals, a un desplegament més estructural, fonamentat en
encàrrecs i funcions. En definitiva, consolidar una nova visió dels CSS com a equipaments més
oberts i inserits en teixits institucionals i comunitaris al territori. En aquest sentit, aquest projecte
pretén desenvolupar un pla de treball en el que, entre d’altres, plantejarà reptes com: •
Aclariments conceptuals bàsics (treball en xarxa, grupal, comunitari) a nivell operatiu. Detecció
d’incongruències. • Augmentar la intervenció amb perspectiva comunitària des dels CSS. •
Sistematitzar els escenaris en què es desenvolupa l’acció comunitària als CSS • Creació de les
condicions i suports necessaris per desenvolupar l’acció comunitària des dels CSS •
Desenvolupament de procediments i metodologies d’acció comunitària • Organització operativa
dels CSS per fer front als reptes comunitaris: organitzar o reorganitzar equips

- Contactar amb elles mateixes en el “aquí i ara”. - Experimentar el que els passa, el que senten, el 1
que pensen en com és comporten. - Compartir experiències / vivències. - Experimentar el
expressar, el dir les coses ja que moltes vegades manipulem, ens excusem i neguem. - Treballar
l’acceptació. - Donar espai a que sorgeixin les necessitats per detectar-les i vivenciant-les. Treballar la diversitat cultural. - Tenir l’experiència de noves maneres de fer en front les noves
dificultats. - Potenciar i reforçar els vincles afectius. - Facilitar suport mutu entre les participants. Millorar la vinculació de la dona amb els Serveis Socials de Primària. - Desmitificar la idea dels
Serveis Soicals i humanitzar-los.

Entitats
del
tercer sector,
entitats locals i
de
barri,
col·legis
professionals,
equipaments,
serveis,
comerços,
veïns etc.

Puntual

2 En fase de 3
disseny

3.4

En
execució

3

3.4

El Projecte Radars és un projecte d’Acció Comunitària liderat pels Serveis Socials bàsics territorials 1,2,3,4,5,6 Permane En
de l’Ajuntament de Barcelona. S’adreça a detectar i prevenir situacions de risc de les persones ,7,8,9,10 nt (és un execució
grans i a pal•liar els efectes negatius o impacte de la solitud no volguda en al seva qualitat de vida
servei)
i benestar, tot comptant amb la complicitat de l’entorn. Va néixer l’any 2008 al Camp d’en
Grassot Gràcia Nova, en un context marcat pel creixent nombre de persones grans en risc
d’aïllament, però també davant de la voluntat dels serveis socials de combinar la seva capacitat
d’acció amb la participació activa de les entitats, serveis veïns i comunitat en general per afrontar
aquesta situació amb un enfocament preventiu. Els bons resultats del projecte han comportat que
Radars hagi esdevingut en un projecte de ciutat que, començant-se a expandir l’any 2012,
actualment està present als 10 districtes de la ciutat. Concretament a 35 barris de la ciutat. La
previsió és poder arribar a 53 barris de la ciutat abans que acabi l’any 2019.

3

3.4

Unitat
de
Formació
i
Recerca
de
Treball Social.
Universitat de
Barcelona

XAPSLL
Barcelona

Apropar l'Acord
Ciutadà,
el
tercer sector i el
treball en xarxa
als
i
les
estudiants
de
treball social

Acord Ciutadà Divulgar coneixements i apropar l'Acord Ciutadà, el tercer sector i el treball en xarxa als i les 1,2,3,4,5,6 + de
per
una estudiants de treball social, futurs professionals de l’àmbit social a la ciutat.
,7,8,9,10 anys
Barcelona
Inclusiva

de Jornades
Totes
els
tècniques anuals membres que
de la XAPSLL
conformen la
XAPSLL
i
serveis
i
entitats
convidades
d'altres àmbits
segons
temàtica

Les Jornades tècniques de la XAPSLL surten com a resultat de la feina reslitzada pels Grups de 1,2,3,4,5,6 Puntual
Treball, que cerquen estudiar els diferents aspectes del fenomen del sensellarisme segons les ,7,8,9,10
necessitats prèvies detectades (a partir d'anteriors Diagnosis com els informes de diagnosi,
recompte... o a partir de requeriments socials o de la pròpia XAPSLL). Les Jornades són el resultat
final d'un treball que cerca: 1. Analitzar si els recursos actuals s’adapten a les necessitats
detectades. 2. Abordar el tipus d’intervenció específica que es requereix segons la temàtica
escollida del fenòmen. 3. Promoure l’anàlisi i la reflexió entorn dels models d'intervenció (Model
en escala i Model Housing First) que es desenvolupen actualmente amb el col·lectiu, a través de la
documentació existents i de les experiències de l’àmbit internacional. 4. Difondre el coneixement
de la XAPSLL sobre la temàtica concreta dirigida a les entitats pròpies de la XAPSLL (professionals,
voluntaris i persones ateses) i a d'altres agents externs que se'n poden baneficiar.

2 En
execució

3

3.4

Pendent
d’inici

3

3.4

Associació
Programa
Catalana per al d'atenció
Parkinson
sociosanitària a
persones amb
discapacitat al
domicili

La Malaltia de Parkinson és una alteració neurològica del Sistema Nerviós Central, crònica i 1,2,3,4,5,6 Permane En
progressiva que provoca una sèrie de símptomes que poden arribar a produir una discapacitat ,7,8,9,10 nt (és un execució
(sobretot física) que comporta un augment significatiu de la dependència de l'afectat. Es
servei)
requereix la figura d'un cuidador, majoritàriament esposos o esposes, que adquireixi la
responsabilitat de la cura del malalt. Tot existint aquesta figura, existeixen afectats amb escassa
mobilitat que els impedeix poder accedir a les teràpies que s'imparteixen en centres
rehabilitadors. Per això s'apropa la figura del terapeuta al domicili dels afectats. Per cobrir les
diverses necessitats que apareixen a raó d'aquesta discapacitat, els serveis a domicili es
completen amb atenció personal, a la llar i familiar. El Servei d'Atenció Integral a domicili, inclou
dues modalitats diferents. Aquestes dues modalitats no són excloents sinó que s'adaptaran a les
necessitats concretes de cada afectat i a la seva família. Les activitats que inclou el Servei
d'Atenció Bàsica a domicili, es distingeixen en funció del beneficiari directe de l'atenció i aquestes
són: • Atenció a la persona - Higiene personal - Control i educació de l'alimentació - Control de la
medicació - Educació en hàbits - Suporti personal: acompanyaments fos de la llar, gestions, etc. Canvis posturals - Realització i seguiment de cures - Assessorament social • Atenció a la llar Servei de neteja - Organització i administració general - Compres - Preparació de menjades •
Atenció familiar - Reunions mensuals amb la treballadora social per fer un seguiment i avaluació
el servei D'altra banda, el Servei d'Atenció Terapèutica a domicili, inclou les següents activitats: •
Rehabilitació en fisioteràpia • Rehabilitació en logopèdia • Estimulació cognitiva (memòria) Els
objectius que es pretenen aconseguir amb aquests serveis son: 1. Millorar o prevenir símptomes
motors i no motors associats a la malaltia en un 80% dels beneficiaris 2. Reduir el nivell de
sobrecàrrega física i emocional dels familiars i cuidadors. 3. Millorar la qualitat de vida en un 75%
dels afectats.

3

3.5

Associació
SENSIBILITZACIÓ
Catalana per al A TRAVES DE
Parkinson
L'OCI

Des dels seus inicis l'Associació Catalana pel Parkinson ha constatat en els seus associats una 1,2,3,4,5,6 Permane En
necessitat significativa en els afectats, de la importància de les relacions personals amb altres ,7,8,9,10 nt (és un execució
persones que es troben en una situació similar a la seva. Cal destacar que, davant del diagnostic
servei)
d'una malaltia com el Parkinson, es generen molts canvis psicològics tant en el propi pacient com
en les persones que li envolten (familiars / cuidadors), com per exemple el procés d'acceptació de
la malaltia, el procedeixo d'acceptació del canvi de rols que implica la dependència en la persona,
etc. A més, un símptoma que comporta amb si, en un elevat nombre de casos, la malaltia de
Parkinson és la depressió i l'aïllament social, per la qual cosa generar un espai de trobada en un
entorn segur com és la pròpia associació i supervisat per una equip especialitzat en la malaltia de
Parkinson, resulta de vital importància. Si bé és cert que per treballar aquests aspectes en moltes
ocasions, es requereix d'espais formals com els grups d'ajuda mútua (GAM) o la teràpia
psicològica, generalment el suport que es fan els pacients (uns a uns altres) en espais informals i
lúdics és valorat pels propis afectats com a molt més enriquidor. És per això que des de
l'associació, hem volgut afavorir la creació d'aquests espais a través de sortides lúdic-culturals i
celebració de festivitats per fomentar aquests punts de trobada entre els afectats i els seus
familiars. La principal finalitat del projecte és fomentar les relacions socials i interpersonals, en
totes aquelles persones afectades per la malaltia que participin dels diferents espais informals que
s'organitzessin principalment: excursions i festivitats de caràcter lúdic-cultural. Objectius 1.
Fomentar la participació i la implicació en els actes lúdics que s'organitzin des de l'entitat. 2.
Potenciar les relacions familiars entre afectats i cuidadors en un entorn lúdic i informal.

3

3.5

ATRA

Actua, tots per Circuit de Salut
tots
Mental
de
Gràcia i Centres
de
serveis
socials0.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.5

Caritas
Voluntaris
Diocesana de d'acompanyame
Barcelona
nt a gent gran a
domicili i a
residències

Grups de voluntaris i voluntàries visiten setmanalment el domicili o la residència de persones 1,2,3,4,5,6 Permane En
grans que no tenen suport social. Fan companyia, animació a residències, passegen i acompanyen ,7,8,9,10 nt (és un execució
la gent gran al metge, etc.
servei)

3

3.5

Caritas
Ajuda a la llar
Diocesana de per a famílies
Barcelona

S’ofereix servei assistencial i educatiu a domicili per donar suport a les necessitats de la vida diària 1,2,3,4,5,6 Permane En
com: higiene, alimentació, salut, cura dels fills, organització de la llar...
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3

3.5

Caritas
Ajuda a la llar
Diocesana de per a gent gran
Barcelona

Servei assistencial i educatiu a domicili per donar suport a les activitats de la vida diària (higiene, 1,2,3,4,5,6 Permane En
alimentació, neteja, salut i cura de la persona) i la vinculació de la persona a la xarxa familiar i ,7,8,9,10 nt (és un execució
social.
servei)

3

3.5

Ajuntament de És un projecte preventiu d'acció comunitària per a persones grans que promou una xarxa 1,2,3,4,5,6 Permane En
Barcelona
comunitària per tal de reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social d'aquest col·lectiu.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3

3.5

Creu Roja a Radars
Barcelon

Actua, tots per tots és un programa comunitari, integrador i innovador de suport a la vida 6
autònoma per a persones amb trastorn mental i que contempla l’atenció a la pròpia llar, al
districte de Gràcia de Barcelona. Un programa innovador, perquè incorpora la participació de
persones amb trastorn mental com a voluntaris del programa , en un voluntariat inclusiu, es a dir,
format per persones – amb i sense malaltia mental. Aquest fet integrador fomenta la cooperació i
el suport i ajuda- mútua entre persones del mateix col·lectiu, amb idèntiques dificultats i
experiències. Neix per donar resposta a les necessitats detectades des dels professionals de
l’entitat en les persones d’aquest col·lectiu amb l'objectiu del programa es millorar l’autonomia,
la qualitat de vida i la integració de les persones amb trastorn mental. Per una part, s'estableix
atenció de forma integral de la persona per a millorar en les activitats de la vida diària i per la
consecució dels objectius del seu Programa d'Atenció personasl establert conjuntament amb la
propia persona per millorar l’autonomia, a través del suport de l’equip de professionals. es
compta, alhora, de l’acompanyament, suport i ajuda de la persona voluntaria assignada per
reforçar i donar eines per assolir aquest objectius. Per altra banda, es realitzen formacions per
donar eines i estratègies a les persones voluntaries del programa i que així puguin detectar
possibles símptomes de descompensacions de la malaltia o agreujament de la mateixa dels
usuaris que atenen. Projectre caracteritzat per l’acció i la participació comunitària.

Creu Roja a Teleassistència
Barcelon
Domiciliària

El Servei de Telassistència Domiciliària de la Creu Roja dóna una resposta immediata a les 1,2,3,4,5,6 Permane En
persones usuàries que es trobin en situacions d'emergència, les 24 hores del dia i els 365 dies de ,7,8,9,10 nt (és un execució
l'any, quan es troben a casa. Seguretat, protecció i caliu.
servei)

3

3.5

Creu Roja a Baixem al carrer Ajuntament de Es dona suport a la baixada al carrer amb una cadira motoritzada amb capacitat de pujar i baixar 1,2,8,9,10 Permane En
Barcelon
Barcelona
escales, a persones majors de 65 anys i aïllades socialment per problemes de mobilitat, barreres
nt (és un execució
arquitectòniques i /o dificultats per anar soles pel carrer. Les persones participants realitzen una
servei)
activitat, en principi setmanal, acompanyades d’un voluntari o voluntària, familiar o cuidador dins
del seu entorn/barri i/o de la ciutat. També es realitzen sortides en grup, sortides extraordinàries
per realitzar gestions, celebracions familiars,..( fora del dia de la setmana pactat), es participa a
diferents programes de Creu Roja i a les activitats organitzades per les entitats dels territoris
(escoles de Salut, fires, …). Com a complement de les sortides, es fan visites i trucades de
seguiment, amb recomanacions sobre les onades de fred i calor, es fa detecció de necessitats i es
faciliten productes de suport. Amb les sortides es pretén incidir sobre la qualitat de vida
relacionada amb la salut física i mental d’aquestes persones, reduir el seu aïllament social i
proporcionar-los la possibilitat de recuperar la seva vida social, mitjançant el treball en xarxa i
comunitari.

3

3.5

Creu Roja a Enréd@te
Barcelon

Amb el projecte Enréd@te es vol millorar les relacions socials de les persones més grans de 65 1,2,3,4,5,6 Permane En
anys en el seu entorn proper i comunitari, com a base de la promoció de participació social i com ,7,8,9,10 nt (és un execució
a base per l'afrontament de la soledat i la millora de les relacions intergeneracionals, tan dintre
servei)
com a fora de la família. Es contribueix al manteniment de les persones grans en el seu domicili el
major temps possible, motivant el desenvolupament d'aquestes sigui un pilar clau en la millorar
de la seva qualitat de vida durant el procès d'envelliment.

3

3.5

Creu Roja a Teleassistència
Barcelon
domiciliària

El Servei de Telassistència Domiciliària de la Creu Roja dóna una resposta immediata a les 1,2,3,4,5,6 Permane En
persones usuàries que es trobin en situacions d'emergència, les 24 hores del dia i els 365 dies de ,7,8,9,10 nt (és un execució
l'any, quan es troben a casa. Seguretat, protecció i caliu.
servei)

3

3.5

Creu Roja a Teleassistència
Barcelon
mòbil

El Servei de Telassistència Mòbil de la Creu Roja gestiona qualsevol situació potencial de risc les 1,2,3,4,5,6 Permane En
24 hores del dia els 365 dies l'any, tot assegurant protecció, autonomia i tranquil·litat als seus ,7,8,9,10 nt (és un execució
usuaris quan es troben fora de casa.
servei)

3

3.5

2 En fase de 3
disseny

3.5

Districte
interior d'lles ,
Eixample
(Ajuntament
de Barcelona)

projectes
crear un punt de trobada periòdic i accés lliure per les persones grans, sobre tot aquelles que 2
radars , vincles, tenen dificultats d'inclusió i/o en risc d'exclusió social , on puguin relacionar-se entre elles i altres
entitats
i agents o entitats del territori .
serveis barri

+ de
anys

Districte
Gràcia
(Ajuntament
de Barcelona)

o
Pla
d’Envelliment
saludable
a
partir de la seva
promoció
a
través
dels
casals,
aules
universitàries,
consells, taules
de treball, etc.

Associacions de Mesura de govern que contemplal'enfortiment dels espais i asals de Gent Gran, atenció al procés 6
pensionistes i d'envelliment, promoció de la qualitat de vida, atenció a la vuilnerabilitat social i promoció de la
jubilats
del participació en les accions comunitàries
Districte;
Centres
de
Salut, Centres
de
serveis
Socials, Centres
Cívics

+ de
anys

2 En
execució

3

3.5

Districte
Gràcia
(Ajuntament
de Barcelona)

o Prevenció de
l’aïllament
a
partir
de
projectes com
radars, grups de
cuidadores,
reutilitzar
comerços dels
barris, etc.

Creu
Roja, Conjunt de projectes adreçats a millorar la qualitat de vida i seguretat de persones grans que 6
IMSS, Entitats viuen soles, de suport a persones cuidadores,
veinals,
Associació de
cuidadors

2 anys

En
execució

3

3.5

2 anys

En
execució

3

3.5

Puntual

En
execució

3

3.5

Districte Horta- Pla de Barris. Foment
Guinardó
Comissió
de Ciutat
(Ajuntament Gent Gran
de Barcelona)

Districte Horta- Diagnòstic
de
Guinardó
GG al barri de
(Ajuntament Montbau
de Barcelona)

de Dintre de Pla de Barris, obrir un procés participatiu per impulsar projectes adreçats a gent gran 7
dels barris de la Teixonera i Sant Genís

Fer un diagnòstic dels interessos, necessitats, neguits, percepcions,... de la gent gran del barri de 7
Montbau per a pode treballar en funció de necessitats detectades i les propostes que se'n derivin.

Districte Horta- Interxarxes
Guinardó
(Ajuntament
de Barcelona)

El projecte consisteix en l’establiment d’una xarxa de coordinació regular i estable, en l’àmbit del 7
Districte, entre els diferents serveis de salut, educació i atenció social adreçats a la població
infantil (0-18 anys) . Aquesta xarxa ha de revisar, periòdicament, la qualitat assistencial,
programar accions conjuntes i afavorir l’intercanvi d’informacions i coneixements. Els objectius,
doncs, són la millora de la qualitat assistencial dels serveis, l’increment del coneixement de la
realitat de la infància i la família al territori mitjançant la recerca aplicada, la formació i
aprenentatge mutu dels professionals en el treball en xarxa i la formulació de propostes
d’optimització dels recursos disponibles dins d’un pla més ampli de dinamització comunitària.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.5

És un servei per fomentar el lleure de qualitat de les persones amb discapacitat i la conciliació de 10
la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores. Servei ofert per l’Ajuntament de
Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Àrea de Drets
Socials i del districte de Sant Martí. Els permet disposar de temps personal, mentre les persones
joves i les adultes amb discapacitat participen en activitats lúdiques planificades conjuntament.
Les activitats les duen a terme professionals del lleure per a persones amb discapacitat. Les
activitats tenen un cost segons preu públic, amb reduccions depenent de la situació
socioeconòmica familiar.

+ de
anys

2 En
execució

3

3.5

Districte Sarrià- Projecte Radars
Sant Gervasi Sant Gervasi, el
(Ajuntament Putxet i el Farró
de Barcelona) i Radars Sarrià Tres torres

: És una xarxa de prevenció i d’Acció Comunitària per detectar i prevenir situacions de risc i solitud 5
no volguda en persones grans, gràcies a la complicitat de tots els agents socials del seu entorn

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.5

Districte Sarrià- Projectes
de
Sant Gervasi vida
(Ajuntament independent
de Barcelona)

amb diferents entitats La promoció de la cessió d’habitatges públics a persones individuals o 5
petits grups de convivència adreçats a persones amb especials dificultats (intel•lectuals, i/o
mentals). Aquests habitatges ofereixen la possibilitat de viure independent de la família d’origen, i
principalment poder decidir com vols viure en tot moment. Disposen del suport d’un educador
periòdic adaptant la presència d’aquest a les necessitats de cada individu. En el Districte de Sarrià
Sant Gervasi disposem d’un conveni signat el 2007 i amb una cessió per 50 anys de dos habitatges
a la Fundació Síndrome de Down i dos més al Centre d’Higiene de Salut Mental.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.5

Districte Sant
Martí
(Ajuntament
de Barcelona)

Diputació
Barcelona,
Consorci
Educació
Barcelona,
Ensenyament,
Salut

Temps per tu MPD
per a joves i
adults
amb
paràlisi cerebral
o discapacitat
afins

Fundació
Família
Benestar
Social

FUNDACIO
ROURE

Servei d'Atenció
i a la Fragilidad i
l'Exclusió Social
SAFES

Centre
de
Serveis Socials
Gòtic.
Ajuntament de
Barcelona.
Centre
d'Atenció
Primària
de
Salut
Gòtic.
ICS.Generalitat
de Catalunya.
Casal Municipal
de Gent Gran
Pati
Llimona
Districte Ciutat
Vella. Centre
Cívic
Pati
Llimona.
Districte Ciutat
Vella.
Associació de
Veïns
Gòtic.
Associació de
veins
i
comerciants
Avinyò,
Associació
Amics
i
Comerciants
Plaça
Reial,
Associació
Aprenem Junts,
comerços de
Viure i Conviure proximitat:
Univ.
De
Barcelona / Un.
Autonoma BCN
/ Un. Pompeu
Fabra

Servei adreçat a atendre persones adultes grans i persones grans en situació de fragilitat i exclusió 1
social que requereixen suport i intervenció professional per prevenir i revertir l'exclusió i la
dependència. Atén persones sense valoració de dependència, sense grau de dependència, i
persones amb grau I de dependència que requereixen la compatibilitat dels serveis d'atenció
domiciliària i de centre de dia. El SAFES proporciona atenció a les necesitas bàsiques d'higiene i
alimentació, suport sociosanitari, socioeducatiu i suport psicosocial, fomentant la xarxa relacional
i la participació en la ciudadania. Els eixos d'actuació son: la proximitat, la comunitat, la
continuïtat assistencial; desenvolupats des del treball en xarxa, l'atenció integral i integrada,
centrada en la persona i la seva dimensió social i comunitària

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.5

El projecte vol, paliar la solitud de les persones grans , afavorir les relacions socials i afectives i 1,2,3,4,5,6 Permane En
evitar el seu aïllament social. Facilitar l'accés a l'habitatge d'estudiants amb pocs recursos a través ,7,8,9,10 nt (és un execució
de la convivència en els domicilis de persones grans en situació de sol·litud
servei)

3

3.5

FUNDACIO
ROURE

Suport en els Serveis Socials Es garanteixen els serveis domiciliaris i personals necessaris per assegurar el manteniment i 1,2,3,4,5,6 Permane En
domicilis
/
Centre millora de l'autonomia de la persona gran i procurar, així que pugui continuar vivint en el seu ,7,8,9,10 nt (és un execució
d'Atenció
domicili en les millors condicions possibles
servei)
Primària
/
Entitats
privades
/
Taula de Gent
gran del barri /
Escola de Salut
/ CAP Dreta de
l'Eixample

3

3.5

Fundacio
uszheimer

Unitat
Memória

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.5

Institut
Servei Municipal
Municipal de d’Assistent
Persones amb Personal
Discapacitat

Servei Municipal d’Assistent Personal, que facilita hores d’assistència personal com a alternativa 1,2,3,4,5,6 Permane En
al serveis residencials perquè les persones usuàries puguin desenvolupar els seus projectes de ,7,8,9,10 nt (és un execució
vida.
servei)

3

3.5

Institut
Adaptació
Municipal de funcional a la
Persones amb pròpia llar.
Discapacitat

Actuacions d’adaptació funcional a la pròpia llar mitjançant obres i productes de suport, per tal 1,2,3,4,5,6 Permane En
que les persones amb discapacitat crònica o sobrevinguda puguin romandre a la pròpia llar.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3

3.5

de Ajuntament de La Unitat de Memòria Uszheimer ofereix orientació diagnòstica, avaluació i assistència a aquelles 5
Barcelona
persones que pateixen qualsevol trastorn que es manifesta amb la disminució de les funcions
cognitives (demència, trastorns de la memòria associats a l’envelliment, oblits benignes, etc.). La
Fundació Uszhei-mer posa a disposició de l’usuari una unitat de valoració neuropsicologica i una
unitat d’intervenció amb possibilitat de tractament que permeti un diagnòstic real i la implantació
d’un pla de treball personalitzat segons el cas.

Institut
PLA DE RETORN
Municipal de AL
DOMICILI
Serveis Socials PER A PACIENTS
AMB ICTUS

En
execució

3

3.5

En
execució

3

3.5

Institut
Assessorament
Municipal
legal i mediació
d'habitatge de a les Oficines
Barcelona
d'habitatge

S’ofereix mitjançant advocats especialitzats, a través de les Oficines de l’Habitatge. (9.766 1,2,3,4,5,6 Permane En
assessoraments realitzats el 2016) El darrer any va augmentar el nombre d’assessoraments ,7,8,9,10 nt (és un execució
realitzats per possibles casos d’assetjament immobiliari que van arribat a les Oficines de
servei)
l’Habitatge. El consistori treballa amb les veïnes i veïns analitzant cas a cas la problemàtica i
oferint acompanyament legal per poder realitzar els tràmits judicials. - 2015 27 casos de possible
assetjament atesos a les OH - 2016 46 casos

3

3.5

Institut
Unitat
contra
Municipal
l'exclusió
d'habitatge de residencial
Barcelona

Té la funció d’acompanyar als afectats per un desnonament durant tot el procés per evitar fer-lo 1,2,3,4,5,6 Permane En
efectiu, també en el cas que finalment es produeixi el llançament. Determina les causes, la ,7,8,9,10 nt (és un execució
vulnerabilitat dels afectats, el tipus de propietat, previsió temporal del llançament i actuar seguint
servei)
els procediments de desnonaments establerts per les lleis 24/2015 i 4/2016, quan la data de
llançament prevista és inferior als 15 dies. Les dades de 2016: llançaments ajornats 1.351; solució
temporal 115; mesa emergències 276, lloguer social 20; mediació/ajuts 193; solució pròpia 280;
sense informació 37; recuperació claus HPO 31.

3

3.5

ONCE

PROGRAMA DE
VOLUNTARIAT

OFERIM SERVEI DE VOLUNTATRIAT A AQUELLS AFILIATS ADULTS SENSE AUTONOMÍA PER A 1,2,3,4,5,6 Permane En
DIVERSES ACTIVITATS COM ACOMPANYAMENT A GESTIONS, LECTURA DE DOCUMENTACIÓ, ,7,8,9,10 nt (és un execució
ACOMPANYAMENYT A LA SOLITUT A PERSONES GRANS....
servei)

3

3.5

Psicolegs
Sense
Fronteres
Catalunya

Crean
Psicoxarxa

Associació sense anim de lucre i de caracter social, composada per psicolegs i psicologues 1,2,3,4,5,6 Permane En
col.legiats per atendre a persones en risc d'exclussió social en l'ambit de la Psicologia. El projecte ,7,8,9,10 nt (és un execució
que portem a terme "Crean Psicoxarxa" es posible per la participació solidaria i voluntaria com un
servei)
acte per la ciutadania dels psicòlegs i la cessió d'espais d'entitats i altres asociacions que demanen
els nostres seveis.

3

3.5

Institut
Grup
Municipal de cuidadors
Serveis Socials

de

Consorci
Sanitari
Barcelona,
AQUAS

El Pla de retorn és un projecte pilot d’atenció integrada social i sanitària que ha de permetre un 1,2,3,4,5,6 Puntual
de procés d’atenció continuat des de l’hospitalització fins a l’atenció del pacient al seu domicili. Així, ,7,8,9,10
el projecte busca garantir una millor continuïtat en el servei assistencial i una major recuperació
funcional de les persones que han patit un ICTUS. S’aposta, per tant, per activar, abans de l’alta
hospitalària, els serveis d’atenció domiciliària municipals per possibilitar i facilitar el retorn al
domicili d’aquelles persones que es troben ingressades en un recurs hospitalari.

- Reduir la sobrecàrrega del cuidador/a. - Aprendre a cuidar-se. - Adquirir habilitats d'autocontrol i 1
de gestió de conflictes. - Afavorir el canvi de posicionament del rol de cuidador/a. - Facilitar eines
i aprenentatges al cuidador/a. - Ajudar a afrontar i acceptar la malaltia i de la situació de
dependència. - Facilitar l'elaboració del dol. - Ajudar a prendre consciència de la situació que
estan vivint. - Crear un espai d'intercanvi d'experiències i de recolzament.

Puntual

Agència
de Activa’t als parcs :
Institut activitat física suau (tai-txi i caminades) en parcs i places de la ciutat dirigit a població major de 40 1,2,3,4,5,6 Permane En
Salut Pública
Barcelona
anys, principalment major de 65.
,7,8,9,10 nt (és un execució
de Barcelona
Esports (IBE),
servei)
Consorci
Sanitari
de
Barcelona,
Parcs i Jardins,
Associació
Esportiva Sarrià
Sant Gervasi

3

3.6

Ajuntament de
Barcelona
Direcció
de
Salut

Pla de Salut ICUB,
IMPD,
Mental - Accions Participació,
per la inserció Districtes
cultural

Identificar les activitats culturals i de lleure de la ciutat per persones amb malaltia mental, 1,2,3,4,5,6 + de
proposar-les com a bones pràctiques, reforçarles i ampliar-les en els districtes prioritzats per ,7,8,9,10 anys
l’existència de desigualtats socials en salut. Incloure la perspectiva de la salut mental en el disseny
dels tallers generalistes que es fan als Centres Cívics i formar al personal docent. Incrementar el
suport a activitats de lleure i cultura per a la inclusió de persones amb malaltia mental que es
realitzin en els serveis de proximitat (centres cívics, casals, biblioteques, etc..). Organitzar
esdeveniments culturals, on les persones amb malaltia mental siguin protagonistes, i programarlos en l’agenda cultural de la ciutat. Donar suport a entitats amb projectes culturals, de lleure i oci
inclusiu per a persones amb malaltia mental que es realitzin en diferents àmbits, tant sanitaris
com comunitaris. També respon als objectius 4.2 i 4.3

2 Pendent
d’inici

3

3.6

Ajuntament de
Barcelona
Direcció
de
Salut

Programa
de
suport a les
persones amb
síndromes
de
sensibilitat
central

Hi ha molta desigualtat de gènere i socioeconòmica en l'incidència de fibromialgia i altres 1,2,3,4,5,6 + de
síndromes. Abordar les necessitats d'aquest col·lectiu pot ser una eina de lluita contra les ,7,8,9,10 anys
desigualtats

2 En fase de 3
disseny

3.6

Associació
Inclús

Inclús:
Lleure Associació
Inclusiu
i Inclús
Accessible

El “Inclús: Lleure Inclusiu i Accessible” neix amb la voluntat de crear espais de lleure inclusiu per a 6
les persones amb diversitat funcional de la ciutat de Barcelona al llarg de tot l’any. Aquest
projecte està promogut per voluntaris, amb i sense diversitat funcional, de la secció jove de
l’Associació Inclús. Aquesta secció neix amb una intenció clarament inclusiva que ens ha portat a
oferir tot els recursos necessaris per a que les persones amb diversitat funcional puguin o bé ser
creadores de continguts, o bé gaudir-ne.

Permane Pendent
nt (és un d’inici
servei)

3

3.6

Associació
GR16-18
Punt
de
Referència

CASAL
DELS JARDINS
INFANTS ASB SANT PAU

Fujifilm,
Photografic
Social Vision,
Espai CatalàRoca

El projecte GR16-18 té per objectiu millorar les oportunitats d'emancipació dels joves tutelats de 2
16 a 18 anys, acollits en recursos residencials tutelats, a través d'un projecte de mentoria grupal.
Apostem per una fòrmula de mentoria poc utilitzada, fins ara, a casa nostra: la mentoria a través
de l'art. Amb aquest format volem afavorir la creació de relacions de confiança a través de
l'aprenentatge comú d'una disciplina artística, la fotografia, per facilitar la participació dels i les
adolescents.

2 anys

En
execució

3

3.6

DE Treball
en
Xarxa
i
Comunitari
amb
altres
entitats
del
Raval, Districte
CV,
Centres
educatius,
Serveis Socials,
etc.

Aquest projecte es desenvolupa a través de diferents accions encaminades a la millora de la 1
convivència a l’espai públic: - Promovent la creació de grups de veïns amb sentiment de
pertinença amb l’espai. - Promovent la implicació d’entitats, veïns i associacions amb Els Horts de
san Pau i el treball en xarxa per tal de generar espais i activitats de participació i relació grupal
contemplant les diferents franges d’edat i necessitats dels veïns i ocupants de l’espai. - Oferint
espais i activitats de participació i relació grupal contemplant les diferents franges d’edat i
necessitats dels veïns i ocupants de l’espai.

1 any

En
execució

3

3.6

CASAL
DELS PISTA NEGRA
INFANTS ASB

Treball
en Dinamització dels i de les joves del barri a través de l'esport.
Xarxa
i
Comunitari
amb
altres
entitats
del
Raval, Districte
CV,
Centres
educatius,
Serveis Socials,
etc.

1

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Creu Roja a Participació
Barcelon
Juvenil

Ajuntament de Projecte que fomenta la implicació de joves de 14 a 16 anys en el món social i associatiu, tenint 1,2,3,4,5,6 Permane En
Barcelona
un primer apropament amb el món del voluntariat
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3

3.6

Direcció
de Targeta Rosa
Serveis
d'Infància,
Joventut
i
Gent
gran.
Ajuntament de
Barcelona

Àrea Prestació social que facilita l'ús dels transports públics i descomptes en l'accés a equipaments 1,2,3,4,5,6 Permane En
metropolitana públics de la ciutat i establiments adherits a les persones grans amb pocs recursos
,7,8,9,10 nt (és un execució
de Barcelona
servei)
atorga
la
targeta
Establiments
adherits a les
diferents
promocions

Direcció
de Comerç
Serveis
amigable
d'Infància,
Joventut
i
Gent
gran.
Ajuntament de
Barcelona

Direcció
d'Estratègia
Innovació

Compromís de
i Barcelona per
l'Amigabilitat
amb
les
Persones Grans
2017-2021

• Projecte co liderat pel departament de Participació Social i el de Promoció de Gent Gran que 8,9
pretén definir i implementar un model de Comerç amigable amb les persones grans a la ciutat de
Barcelona. • Es conceptualitza en 3 fases: 1. Fase de conceptualització. Es definirà que s’entén
per Comerç amigable. Aquesta fase es treballarà amb el Consell Assessor de la Gent Gran i
persones grans participant en el fòrum “Cap a una ciutat amigable”. Focus grups, debats,
entrevistes... Es concretarà el projecte internament, definint, entre d’altres qüestions, eixos
comercials i de proximitat amb implicació i participació de les propies persones grans i calendari.
2. Fase pilot en 2 districtes: Nou Barris i Sant Andreu 3. Fase d’implantació del model a la resta de
districtes de Barcelona

Partner
acadèmic:
Fundació Salut i
Envelliment
(UAB). Àrees i
ens municipals
i districtes, i
entitats de la
ciutat.

1 any

En el marc de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans de 1,2,3,4,5,6 + de
l'Organització Mundial de la Salut, i com a continuació i ampliació del treball realitzat els darrers ,7,8,9,10 anys
anys, aquest projecte consisteix a dissenyar i construir, entre les persones grans de la ciutat, les
àrees i ens de l'Ajuntament i les entitats, una ciutat amigable amb les persones grans. És a dir, una
ciutat amb uns entorns que afavoreixin relacions amables i cordials entre les persones, actituds
afavoridores, inclusives i no discriminatòries o limitadores, un tracte professional i respectuós en
la provisió de serveis, facilitat de comprensió i utilització per part de les persones grans... Aquest
projecte, seguint el concepte d'amigabilitat descrit per l'OMS, es basa en la participació de les
pròpies persones grans en totes les seves fases, així com en el codisseny i la coproducció de les
polítiques entre les diverses àrees municipals i entitats de la ciutat.

3

3.6

En fase de 3
disseny

3.6

2 En
execució

3

3.6

Districte Horta- H-G amb
Guinardó
persones
(Ajuntament refugiades
de Barcelona)

les

L’agent impulsor és el Servei de Convivència d’Horta-Guinardó (en endavant Servei de 7
Convivència HG), depenent del Districte d’Horta Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. La base
del projecte està en el treball col•laboratiu entre el Servei de Convivència HG i els equipaments i
entitats del territori que ens ocupa (Districte d’Horta Guinardó), comptant amb el suport de l’àrea
d’Interculturalitat i Pla Barcelona Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona.

1 any

En
execució

3

3.6

Districte Horta- Drets humans i
Guinardó
convivència:
(Ajuntament construim
de Barcelona) comunitat

L’agent impulsor és el Servei de Convivència d’Horta-Guinardó (en endavant Servei de 7
Convivència HG), depenent del Districte d’Horta Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. La base
del projecte està en el treball col•laboratiu entre el Servei de Convivència HG i els equipaments i
entitats del territori que ens ocupa (Districte d’Horta Guinardó), comptant amb el suport del
departament d’Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.Tot i ser un eix transversal inherent
a l’activitat del propi Servei des dels seus inicis, sempre des d’una perspectiva intercultural,
arribats al 2017 el projecte “Drets Humans i convivència: construïm comunitat”, suposa sumar
esforços i recursos per tal de promoure el debat, la reflexió i intercanvi d’experiències envers la
salvaguarda dels Drets Humans, el principal motor per a construir ciutadania activa.

1 any

En
execució

3

3.6

Districte Horta- Servei
Guinardó
Convivència
(Ajuntament
de Barcelona)

El Servei contempla diferents àmbits dels que s’hi desenvolupen diferents projectes, sempre des 7
d’una perspectiva interseccional inclusiva i en clau de procés, i sobretot orientats en la comunitat.
Es participa activament en espais de treball del Districte.Alhora, a nivell de ciutat de Barcelona:
Grup Territori - Xarxa Barcelona Antirumors Àmbits: Dones. Troba't, grup de suport entre dones
del Districte d’Horta-Guinardó que compta amb el suport professional d’un especialista Joves
Projecte Barribook: Es consolida, amb el suport professional d’una entitat, com a projecte que
treballa amb joves amb l’audiovisual com eina de transformació social. Escola Adults El Carmel:
S’inicia un treball col•laboratiu amb els APC per tal de potenciar espais de participació
empoderament i treball amb i pels joves del centre, en el que es treballen els continguts
relacionats amb la solidaritat i la diversitat a l’aula. Línia d’acció comunitària i intercultural: es
treballa per dotar d’eines i estratègies per a la gestió de la diversitat: s’apropen els recursos de la
Xarxa Barcelona Antirumors, i es generen processos de treball col•laboratiu, comunitari i de
mediació intercultural a l’espai públic i/o en el calendari festiu del territori. o Projecte Convivència
i Espai Públic: 3 plans d’actuació: Barri El Carmel (plaça Pastrana) Barri Can Baró (plaça
Raimon Casellas)
Barri Horta (plaça Bacardí) Projectes comuns amb el Programa BCN
Interculturalitat: Projecte Fricandó Teatre Fòrum: Agents de Canvi per la Convivència. Es consolida
el projecte amb el suport d’interculturalitat i la dinamització de La Xixa Teatre reforçant la seva
vinculació al territori.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Districte Horta- Arranjament Pl.
Guinardó
Poesia
4
a
(Ajuntament Montbau
de Barcelona)

Arranjament de la Pl Poesia 4 al barri de Montbau per millorar l'accessibilitat (noves escales, 7
baranes i rampes), la il·luminació, el mobiliari urbà i la zona d'estada, especialment tenint en
compte que es tracta d'una plaça situada al costat de l'institut.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Districte Horta- Arranjament de
Guinardó
guals
per
(Ajuntament vianants al C.
de Barcelona) Lledoner de Sant
Genís

Arranjament dels guals per vianants del C. Lledoner per millorar l'accessibilitat del carrer al barri 7
de Sant Genís

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Districte Horta- Actuacions a les
Guinardó
Placetes de la
(Ajuntament Vall d'Hebron
de Barcelona)

Actuacions i reparacions puntuals a les Placetes de la Vall d'Hebron per millorar l'accessibilitat, els 7
espais d'estada i l'entorn, afavorint la interrelació entre els veïns i l'ús de l'espai públic

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Districte Horta- Arranjament
Guinardó
vorera
C.
(Ajuntament Arquitectura a
de Barcelona) Montbau

Arranjament de la vorera del C. Arquitectura per millorar l'accessibilitat i la seguretat dels 7
vianants, tenint en compte que en aquesta vorera es troba un dels accessos a urgències de
l'Hospital de la Vall d'Hebron

Permane Pendent
nt (és un d’inici
servei)

3

3.6

Districte Horta- FEMGRAFF
Guinardó
(Ajuntament
de Barcelona)

Projecte d'intervenció mural en espai públic amb perspectiva de gènere, que visibilitza la creació 7
femenina i l'aportació de les dones en la construcció dels barris del Districte.

+ de
anys

2 En
execució

3

3.6

Districte Horta- Arranjament
Guinardó
vorera
Rda
(Ajuntament Guinardó,
de Barcelona) davant
de
l'Hosp. de S. Pau

Arranjament i millora de la vorera de Rda. Guinardó, renovació de l'arbrat per espècies més 7
adaptades, utilització de paviment filtrant i millora de l'accessibilitat pels vianants i els usuaris de
l'Hospital de S. Pau

Permane Pendent
nt (és un d’inici
servei)

3

3.6

Districte Horta- Arranjament
Guinardó
escales
C.
(Ajuntament Castillejos/Josep
de Barcelona) Ciurana

Arranjament d'escales existents, millorant la pavimentació, implementant baranes i senyalitzant- 7
les per millorar l'accessibilitat del carrer

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Districte Horta- Passejades amb
Guinardó
gent gran
(Ajuntament
de Barcelona)

Passejades en que l'objectiu és apropar el patrimoni cultural a la gent gran i afavorir l'envelliment 7
saludable. Integrem persones inscrites des de qualsevol equipament de proximitat del districte i
aquest curs incorporarem derivades des de Radars, Amics de la GG, Avismón facilitant-ho des del
programa Vulnerables

1 any

En
execució

3

3.6

Districte Horta- Tallers
a Fundació
Guinardó
Montbau
i Catalunya-La
(Ajuntament dinamització de Pedrera
de Barcelona) l'espai
la
Pedrera els caps
de setmana

Afavorir la vinculació de la gent gran de Montbau en situació d'aïllament la seva vinculació a 7
tallers específics adreçats a afavorir un envelliment saludable. Dinamitzar un espai
tradicionalment vinculat a la gent gran com és l'espia Montbau de la la Fundació Catalunya-l a
Pedrera en caps de setmana tot afavorint la incorporació de persones en situació de solitud no
volguda.

1 any

En
execució

3

3.6

Districte Horta- Pla Buits
Guinardó
(Ajuntament
de Barcelona)

El Programa Municipal Pla Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social té l'objectiu de 7
dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a través d'activitats d'interès públic de
caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint
la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà. Al Districte d'HortaGuinardó hi ha dos espais de Pla Buits, dos Horts: 1. CALIU-Projecte Verd: És un espai destinat a la
posada en marxa d'un hort ecològic urbà, contribuint a les accions ambientals que es fan a
Barcelona en el marc de l'agenda 21 i refermant la vessant d'integració social de l'entitat que el
gestiona. Caliu és un espai d'acolliment al barri d'Horta, que atén a persones en situació de
pobresa alimentària, i que pretén donar una resposta més integral a les necessitats derivades de
situacions crítiques i de risc d'exclusió social. L'entitat gestora és la Parròquia Sant Joan d'Horta,
amb la col·laboració de les parròquies de St.Marcel, St. Antoni de Pàdua, Sta. Teresa i Mare de
Déu del Mont Carmel, de l'Arxiprestat d'Horta i ROADA Projectes educatius ambientals. 2. Horta
amb Gràcia: L'objectiu del projecte és crear un espai de formació i inserció comunitària, un espai
d'horticultura i relació entre les persones amb transtorn mental greu i la comunitat, sempre en
contacte amb un ambient natural i saludable. L'entitat gestora és Prelaboral Salut Mental Gràcia
ATRA-ATAR UTE Col·labora en el programa Pla Buits: Aigües de Barcelona.

+ de
anys

2 En
execució

3

3.6

Districte Horta- Acompanyats
Guinardó
(Ajuntament
de Barcelona)

CAP
Sant
Rafael,
Fundació
Catalunya-La
Pedrera

1 any

En
execució

3

3.6

Districte Horta- Millora
de Pla de Barris Espai esportiu que necessita de millores tècniques importants , per a poder ser utilitzat en 7
Guinardó
l'espai
Foment
de condicions i generar un espai de trobada veinal intergeneracional i realitzar activitats que
(Ajuntament comunitari de la ciutat
acompanyin la millora de la salut personal i col.lectiva
de Barcelona) Campa .Procés
participat

2 anys

En fase de 3
disseny

3.6

Districte Horta- Adequacio
Guinardó
Botticelli
(Ajuntament Horta
de Barcelona)

Adequació de la Pl. Botticelli a Horta que consisteix en la millora de les pistes de petanques, la 7
ubicació d'un mòdul de serveis pels usuaris, millora de l'espai d'estada i arranjament de la rampa
d'accés per millorar l'accessibilitat de la plaça

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Construcció d'un nou equipament destinat a Casal de la Gent Gran a Sant Genís

7

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Patis oberts Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic per a famílies, infants i 7
adolescents fora d'horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolar. Els
objectius principals de l'obertura dels patis escolars són: Optimitzar l'ús dels centres escolars
potenciant la seva vessant educativa i social, fent possible un ús del pati entre els col·lectius i/o
activitats que es puguin realitzar sense interferències tot potenciant la seva interrelació. Donar
una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies que s'exerceix de forma autònoma
en un context segur i de proximitat. Cada pati escolar obert compta amb un servei de
monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins els horaris previstos, vetlla pel bon ús de les
instal·lacions i procura establir dinàmiques de relació entre els infants i joves. Als patis escolars
oberts es realitzen activitats de dinamització educativa de tipus esportiu, artístic i en família.
Aquestes activitats són obertes i gratuïtes al barri. La iniciativa municipal Patis Escolars Oberts al
Barri compta amb la col·laboració del Consorci d'Educació de Barcelona, de la Fundació Jaume
Bofill i de diverses entitats educatives i socials de la ciutat.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Pl.
a

Districte Horta- Construcció del
Guinardó
Casal de la Gent
(Ajuntament Gran de Sant
de Barcelona) Genís

Districte Horta- Patis
Oberts
Guinardó
Horta-Guinardó
(Ajuntament
de Barcelona)

Consorci
Educació
Barcelona,
Fundació
Jaume Bofill,
entre d'altres

Projecte iniciat pel CAP Sant Rafael en que el vol donar a conèixer i vincular a persones amb 7
fragilitat i poca xarxa social als equipaments i entitats del barri tot mesurant la possible millora en
la seva salud. Col.laborem amb ells tant els tècnics de serveis a les persones com els equipaments
dels 4 barris en que tenen influència: Vall d'Hebron, Teixonera, Sant Genís i Montbau

Districte Horta- Posada
en
Guinardó
marxa del Casal
(Ajuntament de Gent Gran de
de Barcelona) Sant Genís

Districte Horta- Camí
escolar,
Guinardó
espai amic
(Ajuntament
de Barcelona)

Dte. d'HortaGuinardó, Àrea
de Prevenció,
Seguretat
i
Mobilitat,
Servei
d’Educació
Viària de la
Guàrdia
Urbana. IMEB

Obrim un nou equipament de gent gran que ha de permetre la interacció amb altres franges 7
d'edat, tipus de població i coordinada i coparticipada amb la resta d'equipaments i entitats del
barri. Això ha d'implicar una manera de treballar i de relacionar-se diferent entre els equipaments
i serveis del barri.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

El projecte de camí escolar es desenvolupa des dels districtes de la ciutat; l’Àrea de Prevenció, 7
Seguretat i Mobilitat, el Servei d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana i, finalment, l’Institut
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB). Cada entitat té la seva funció específica, però
totes elles es coordinen el procés de posada en marxa i de manteniment de cada projecte, a més
de la corresponsabilització per part de la ciutadania. Els projectes de camí escolar els definim com
una estratègia educativa, de participació i de barri que compta amb un gran potencial
transformador i de millora de l’entorn físic i relacional, si es desenvolupa en determinades
condicions. L’aspecte més fàcilment visible i, d’altra banda, prioritari per començar a treballar té a
veure amb les millores físiques que es fan al voltant de l’escola i amb la senyalització de l’itinerari
de camí escolar. El programa Camí escolar, espai amic va començar al Districte el curs 2012-13,
amb la incorporació al programa de l’escola ACIS Artur Martorell, al barri de Can Baró, que va
inaugurar el seu Camí escolar l’any 2015. L’any 2015 inauguren també el seu camí escolar conjunt
les escoles de Font d’en Fargues i l’EBM Tres Turons, i el 2016 inauguren el seu camí escolar
conjunt les escoles Àngels Garriga, Arc Iris i EBM El Cargol, totes elles al barri de la Font d'en
Fargas. Al 2017 s'han inaugurat, d'una banda, el camí escolar de l'escola Guinardó (barri del
Guinardó), de l'altra el camí escolar conjunt les escoles d’Heura i Torrent de Can Carabassa (Font
d'en Fargas), i finalment el Camí escolar l’escola Mas Casanovas (Baix Guinardó). Aquest mateix
curs s'ha iniciat el projecte a l’Institut Goya i escola Parc del Guinardó (barri del Guinardó), i per al
curs 2017-18 s'ha engegat a l'escola Scala Dei (Horta).

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Districte Horta- MEDI AMBIENT I
Guinardó
PATRIMONI:
(Ajuntament PASSAT
I
de Barcelona) PRESENT
D’HORTAGUINARDÓ

Centre
Recursos
Pedagògics
d'HG

Districte Les Projecte
Escoles
Corts
intergeneracion Districte
(Ajuntament al
de Barcelona)

Es tracta d’un curs que ofereix als participants l’oportunitat de visitar de la mà d’una educadora 7
espais de gran interès per la ciutat, el Districte i també, pels mateixos centres educatius que
podran incorporar els itineraris i continguts a les aules ja que totes les sessions tenen una
justificació curricular. El curs consta de 10 sessions, 8 de les quals, són passejades i visites a espais
d’interès. Augmentar el nivell de coneixement sobre el territori d’Horta-Guinardó, des de
diferents enfocs: arquitectònic, històric, cultural i medi ambiental. Visitar i identificar els espais i
elements clau que aporten un elevat valor patrimonial al districte d’Horta-Guinardó. Formar als
docents amb exemples pràctics per elaborar propostes didàctiques a nivell de continguts i
competències que permetin treballar l’historia i evolució del territori.
Aportar noves
metodologies i continguts per aplicar als centres educatius.

Entitats
Districte,
Centres
Especials
Treball

En
execució

3

3.6

del Treball entre alumnes de les escoles del Districte i gent gran dels Casals de Gent Gran. Intercanvi 4
d'experiències, la gent gran explica contes, els joves ensenyen informàtica.

+ de
anys

2 En
execució

3

3.6

Recuperació de la Memòria Històrica de la Gent Gran del Districte. Recollim el seu testimoni en 4
format digital i treballem per una exposició l'any 2018 així com diverses peces en el web del
Districte.

2 anys

En
execució

3

3.6

del Disseny i funcionament de dos horts urbans, autogestionats i solidaris, un a Colònia Castells i un 4
altre a Ceràmiques Vicenç

+ de
anys

2 En
execució

3

3.6

Districte Les Vivències.
Corts
(Ajuntament
de Barcelona)
Districte Les Horts urbans
Corts
(Ajuntament
de Barcelona)

1 any

de

Districte Nou
Barris
(Ajuntament
de Barcelona)

Pla d’impuls i
promoció de la
convivència
a
Nou Barris

Pla de Impuls i Promoció de la Convivència a Nou Barris (PC9B) s’emmarca dins el Pla d’Actuació 8
del Districte de Nou Barris (2016-2019) i respon a la voluntat de construir una Barcelona diversa
que asseguri el bon viure, tot impulsant un espai públic de convivència, accessible per a tots i
totes i democràtic, que prioritzi la vida quo tidiana dels veïns i veïnes dels nostres 13 barris.
Aquest Pla suposa una oportunitat per entendre i gestionar l’espai públic com un lloc de
ponderació de drets de vida comunitària, d’enfortiment de les xarxes relacionals i promotor de
valors democràtics. PC9B està enfocat a treballar de forma directa amb les xarxes veïnals,
d’entitats i col·lectius del nostre Districte. Aquestes xarxes són un dels principals agents de
vertebració social del territori donat el seu coneixement del mateix i la seva capacitat, durant
molts anys, de canalitzar i articular les demandes i peticions dels nostres barris. Aquest és tot un
actiu del nostre districte que s’ha d’aprofitar per a implementar aquest pla amb èxit. Aquest pla
entén l’espai públic i els espais comuns com espais d’oportunitat on vertebrar i articular una
ciutat i un Districte més equitatiu, democràtic i igualitari. Un espai que sigui de tots i totes,
fomentant pràctiques de coresponsabilitat, pedagògiques i inclusives i generant activitats que
repercuteixin en el benefici de la comunitat. Per tant, l’objectiu del mateix és garantir el dret de
totes les persones a gaudir de l’espai públic, amb la necessitat de l’acció combinada de la
responsabilitat i competències de l’administració i la coresponsabilitat del territori vers el mateix.

+ de
anys

2 En
execució

3
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Districte Sant MES
Andreu
IGUALS
(Ajuntament
de Barcelona)

QUE DISTRICTE DE
SANT ANDREUTRINITAT
VELLA

Ecologia
Pla
de Direcció
de
Urbana
- rehabilitació
Serveis
Ajuntament de integral (PRI)
d'Inversions i
Barcelona
Xarxes
de
Transport
Ecologia
Pla BUITS
Departament
Urbana
de Participació
Ajuntament de
d’EU
Barcelona

Més que iguals Més que iguals (+K=), una campanya de la Xarxa Jove de Trinitat Vella per 9
promoure les relacions igualitàries, és un projecte d' intervenció comunitària al barri de la Trinitat
Vella La Xarxa Jove de Trinitat està formada per entitats i equipaments que treballen amb joves i
per a joves: Educadors A Partir del Carrer, Servei de Dinamització Juvenil de Sant Andreu (Trinitat
Vella i Baró de Víver), Punt d’Informació i Atenció a la Dona de Sant Andreu, Centre Cívic-Espai Via
Barcino, Sala Jove, Punt d’Informació Juvenil Garcilaso, Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero, amb el
suport de la DSSPIT del Districte de Sant Andreu Cada any es promouen diferents activitats .
Enguany es destaca dues activitats : Taller trencant estereotips : obre de teatre " darrera el teló " :
generar espais de debat on poder reflexionar i construir coneixement. Per altra banda, partim
d’una metodologia participativa i experiencial per transformar i posicionar-nos vers la societat
que ens envolta. En l' àmbit educatiu . Es van programar 10 sessions amb alumnes de 3 er ESO
Projecte "Els nostres cossos, les nostres danses" Despatriarcalitzant el twerking des del
feminisme, la raça i la classe. Projecte adreçat a noies joves del barri d'entre 14 i 18 anys en un
espai de cures no mixt. Dinamitzat per la Kim Jordan. Si vols el document sencer del projecte m'ho
fas saber i t'ho envio. Projecte "Peluquitas" Treballem amb un grup de joves d'entre 13 i 18 anys
que demandaven tenir un espai per poder treballar la imatge, la moda i la fotografia trencant els
rols i els estereotips establerts pel patriarcat. El grup és divers en quant a la seva identificació de
gènere i origen. https://peluquitas.wordpress.com/2016/10/11/first-blog-post/

Permane En
nt (és un execució
servei)
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El Pla de rehabilitació integral (PRI) suposa la reurbanització integral de carrers i places de la 1,2,3,4,5,6 Permane En
ciutat que es realitza de forma periòdica i amb la visió de proximitat del territori, amb l’objectiu ,7,8,9,10 nt (és un execució
de tenir un espai públic de màxima qualitat a tots els barris. Objectiu de línia 3.6 (espai públic que
servei)
afavoreix relació)

3

3.6

El Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) és un programa que té per objectiu 1,2,3,4,5,6 1 any
dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a través activitats d’interès públic de ,7,8,9,10
caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint
la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà. Els projectes
incorporen un proporció important d’espais verds i horts. En aquesta segona edició s’han cedit sis
solars, cadascun a una entitat de la ciutat. Objectiu de línia 3.6 (espai públic que afavoreix relació)

3

3.6

En
execució

Ecologia
Agricultura
Urbana
- Urbana
Ajuntament de
Barcelona

Direcció
L'agricultura urbana a Barcelona s'està practicant als horts urbans municipals per a gent gran, als 1,2,3,4,5,6 Permane En
d’Espais Verds i horts escolars, als horts del Pla buits i en horts privats o de gestió comunitària. El projecte es ,7,8,9,10 nt (és un execució
Biodiversitat
planteja per conèixer i donar suport a les diferents iniciatives existents, intentant ampliar els seus
servei)
beneficis socials i ambientals, que són àmpliament reconeguts arreu del món i practicats
abastament. El programa va destinat a les persones més grans de 65 anys i a entitats de la ciutat,
amb l'objectiu d'incorporar-los a activitats de millora ambiental a través del conreu d'hortalisses
seguint els principis de l'agricultura biològica. També tracta de reforçar els serveis que donen els
horts municipals, fent-los més ecològics i ampliant les entitats beneficiaries, i donar suport a
l'agricultura urbana que existeix a la ciutat, més enllà dels horts municipals.

3

3.6

Ecologia
Superilles
Urbana
Ajuntament de
Barcelona

Model Urbà

2 En
execució

3

3.6

S'adreça a persones amb trastorns mentals L'objectiu és la millora de la qualitat de vida i 7,8,9
l'autonomia personal i social per afavorir la inclusió plena a la comunitat. En el disseny de les
actuacions es prioritza les intervencions disn de la comunitat i la col·laboració amb entitats de
l'entorn Està constituit per: - Servei de Rehabiltiació Comunitària d'Horta-Guinardó: per a
població adulta residents al districte - Servei de Rehabilitació Comunitària per a Joves: per a
població de 16 a 25 anys residents a Barcelona ciutat

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

Espai de dinamització comunitària i inclusió social. Dins del programa de capacitació 7
socioprofessional els usuaris de la Fundació (persones amb trastorns mentals) fan actuacions de
recuperació agrícola i forestal que tenen un interés social i activitats educatives amb escoles. Les
acutacions es realitzen de forma coordinada amb les entitats del territori La metodologia
emprada és la de l'Aprenentatge- Servei

+ de
anys

3

3.6

Fundació Els Rehabilitació
Tres Turons
Comunitària

Fundació Els Projecte
Tres Turons
Soler

Can Aj. Barcelona,
Patr.
de
Collserola,
escoles zona

El Programa Superilles pretén redefinir l’espai públic de la ciutat com a llocs habitables, espais 1,2,3,4,5,6 + de
comunitaris, territoris d’extensió de la residència i àmbits per al joc, el verd, la història i la vida ,7,8,9,10 anys
local dels barris. Per fer-ho planteja repensar la ciutat a partir de noves formes d’agrupació,
basades en les illes tradicionals, replantejant el rol dels carrers i fomentant la interacció i
l’agrupament social. La implantació de les superilles (unitat urbana més gran que una illa de cases
però més petita que un barri) busca pacificar espais i alliberar el trànsit de pas a determinades
vies, per tal d’humanitzar-les i guanyar-les per l’activitat ciutadana. Objectiu de línia 3.6 (espai
públic que afavoreix relació)+ 5.4 (mobilitat)

2 En
execució

Fundació
Família
Benestar
Social

Teixint Vincles
i

Institut
Municipal de
Persones amb
Discapacitat

Grup
d’accessibilitat
en el marc de
l'Acord Ciutadà.

Ajuntament de El programa Teixint Vincles vehicula la sinergia que es crea en la prestació dels serveis d'atenció i 1
Barcelona: CSS acompanyament i el compromís d'aquests serveis amb el desenvolupament comunitari. El
Gótic, CMGG conformen diversos projectes adreçats a l'apoderament de les veïnes i veïns del barri Gòtic en
Pati Llimona, procés d'envelliment. 1- Tallers Oberts al Barri: 1.1- Connectats i Vinculats: Promoure el
CCívic
Pati coneixement i l'ús de les noves tecnologies entre les persones adultes grans i persones grans,
Llimona,
incidint en l'escletxa digital amb una perspectiva de gènere. Fomentant la creació i manteniment
Associació de de vincles. 1.2- Fem memòria del Gòtic: Recollir la memòria històrica del barri a través del relat,
Veïns
Gòtic, fomentant el veïnatge i els vincles. Aquests tallers es realitzen en espais municipals i d'entitats
Associació de veïnals. 2- Veraneando. Projecte per a fomentar la participació de persones adultes grans i
veïns
i persones grans en situació de vulnerabilitat i exclusió social en activitats lúdiques i culturals,
comerciants
promovent la participació en la ciutadania amb una mirada de gènere i de cicle vital. 3- Petits
Avinyó,
Arranjaments. Projecte de foment de la cooperació veïnal a través del voluntariat adreçat a
Biblioteca
ajudar a resoldre petits arranjaments en els domicilis de persones adultes grans i persones grans
Andreu
Nin en situació de vulnerabilitat i exclusió social. 4- Cessió i préstec d'ajudes tècniques. Centralitzar i
Gòtic,
promoure la cessió i la donació de petites ajudes tècniques (carrutxes, cadires de rodes, crosses)
Associació
per a facilitat el seu ús entre les veïnes i veïns que ho requereixin, tant puntualment com de
d'Amics
i manera més continuada. Adreçat a tota la població del barri. 5- Dinamització d'activitats al barri.
comerciants de Promoció de la participació de les persones adultes grans i persones grans en situació de
la Plaça Reial. vulnerabilitat i exclusió social en les activitats lúdiques, culturals i esportives que es realitzen al
Comerços de barri. Així com col·laborar amb les entitats socials i l'administració local en el desenvolupament
proximitat:
d'activitats comunitàries. 6- Projecte de facilitació de la mobilitat de les veïnes i veïns del barri.
farmàcies, bars- Adreçat a incidir tant en les dificultats de mobilització dintre del domicili i edifici (barreres
restaurants,
arquitectòniques, adaptacions tècniques) com en la facilitació de la mobilitat en els carrers i
forns i fleques, places del barri: espais de descans, implementació dels "enginys" de passeig turístic per a facilitar
bugaderies.... la mobilitat dins del barri tenint en compte la seva particular configuració.

+ de
anys

2 En
execució

3
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Acord ciutadà: grup d’accessibilitat per a l’elaboració del model tipus d’àrea de jocs infantils 1,2,3,4,5,6 Permane En
accessibles en l’espai públic.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)

3

3.6

Institut
1,2,3...Acció!
Municipal de
Serveis Socials

Objectiu principals: - Treballar la gestió emocional i la resolució de conflictes a partir del teatre, 1
com a eina pedagògica i d’autoconeixement. Objectius específics: - Oferir un espai relacional
informal per tal que les dones puguin sentir-se recolzat durant el seu procés vital i personal. Oferir un marc segur perquè les dones puguin treballar aspectes de la seva personalitat que li
causen un patiment a nivell emocional (alt grau de timidesa i/o introversió, baixa autoestima,
manca de control d’impulsos...). - Oferir la possibilitat, a partir del teatre, de treballar conflictes o
dificultats que les dones es poden anar trobant al llarg de la seva vida i que no saben com
resoldre’ls: conflictes personals, familiars, amb la parella, amb els fills/es, els amics... - Trobar
solucions conjuntes amb el grup als conflictes proposats a partir del debat i la reflexió del grup.
Treballar l’escolta, l’assertivitat, l’opinió pròpia... - Treballar Les relacions personals positives i
constructives, creant llaços entre el grup i incentivar la creació de noves amistats per part del
grup, gràcies al taller en si i a les diverses sortides grupals que es realitzaran al llarg del curs. - Que
les dones coneguin els referents de SS per tal de poder fomentar una vinculació més enllà de
l’activitat. - Que les dones puguin conèixer alguns dels recursos educatius-culturals-formatius del
barri i la ciutat relacionat amb el teatre i que sigui capaç de vincular-se si així ho desitgen.

1 any

En
execució

3

3.6

Suara
Cooperativa

Llavors forma part dels projectes de Tranformació de l'Entorn de Suara cooperativa, vinculat a 3
l'objectiu de fi de la pobresa dels objectius de desenvolupament sostenible El objectiu principal
del projecte és poder oferir, mitjançant la cessió d’una parcel·la en un del horts municipals de la
xarxa d’horts urbans de Barcelona, el accés a persones que estan o que han passat en algun
moment per la xarxa d’atenció a persones sense sostre de la ciutat (XAPSLL) i que no tenen accés
per no complir amb els requisits mínims d'accés. D’aquesta manera, la intenció principal es poder
oferir la participació al hort urbà a persones amb manca de recursos econòmics suficients per
accedir a productes ecològics i que no compleixen els requisits de participació individual(major de
65 anys, empadronat al barri etc..). Es portaria a terme amb una metodologia participativa, amb
la creació de un grup de treball dinàmic de entre 6 i 8 persones, amb la possibilitat de
incorporació i abandó pels casos que ho requereixen. Haurà d’estar sempre sota la supervisió
d’un/a professional monitor/a-/coordinador/a del projecte que dinamitzarà les sessions intentant
en tot moment fomentar la autonomia com a grup, la gestió de possibles conflictes, la distribució
del treball, programació calendari de les sembres, i coordinació i feedbak setmanal amb el
lideratge del projecte.

1 any

Pendent
d’inici

3

3.6

Llavors

Taula
d'entitats del
tercer sector
social
de
Catalunya

Impacte
del Comissionat
sector turístic en d'economia
les
entitats social
socials

Unió General Union
de
Barcelona
Treballadors
ADAMA

Bar

Senderus Salus

S'ha fet un estudi que mostra bones pràctiques de relació entre les empreses turístiques i les 1,2,3,4,5,6 2 anys
entitats socials de Barcelona
,7,8,9,10

Espai de participació juvenil on es realitzen taller, debats i conferències sobre diferents aspectes 1
de la vida social, personal, laboral i sindical

En
execució

3

3.6

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.6

3

3.7

Senderus Salus és un projecte d'intervenció grupal i formatiu innovador dirigit a la millora de la 1,2,3,4,5,6 + de
salut de persones en vulnerabilitat o exclusió social. Els beneficiaris/es adquireixen eines de gestió ,7,8,9,10 anys
emocional que els hi permeten una integració efectiva dels hàbits saludables relacionats amb la
nutrició, l'activitat física o la cura de la imatge personal.

2 Pendent
d’inici

Agència
de SIRIAN: consell
Salut Pública contraceptiu a
de Barcelona l’àmbit
comunitari

,
Servei
d'Atenció a la
Salut Sexual i
Reproductiva
de
Institut
Català de la
Salut,
Associació
CEPS, Districtes
Municipals,
Taules de salut
sexual
de
Barcelona Salut
als
Barris,
Centre
Jove
d'Anticoncepci
ó i Sexualitats,
Estratègia de
Salut Sexual i
Reproductiva
de
l'Ajuntament
de Barcelona

El programa SIRIAN pretén reduir els embarassos no planificats i els embarassos adolescents en 1,3,8,9,10 Permane En
barris amb alta proporció de població nouvinguda mitjançant la oferta de consell contraceptiu a
nt (és un execució
l’àmbit comunitari. Els seus objectius, adreçats a dones i homes, adolescents i adults, son: 1)
servei)
augmentar i millorar l'ús de contracepció efectiva, 2) incrementar els coneixements sobre
contracepció i mètodes postcoitals, 3) promoure les actituds favorables al control de la natalitat i
4) facilitar l’accés als serveis sanitaris del barri en cas que sigui necessari. El programa contempla
la intersectorialitat i la participació comunitària, i l'equitat de gènere, classe i origen.

3

3.7

Ajuntament de
Barcelona
Direcció
de
Salut

La Salut en
Xarxa:
mapes
d'actius en salut
i impuls de la
"prescripció
social" des dels
centres sanitaris

Ajuntament de
Barcelona
Direcció
de
Salut

Estratègia
de
Ciutat de Suport
a les Persones
Cuidadores

Consorci
Sanitari
de
Barcelona,
Generalitat
(Dep de Salut,
ICS), Districtes

Les
que
participen a la
Xarxa
de
Suport a les
Famílies
Cuidadores
Ajuntament de Projectes pilot IMSS, Consorci
Barcelona
- de
integració Sanitari,
Direcció
de social-sanitària Generalitat
Salut
(Salut i Afers
Socials),
Consorci
de
Serveis Socials

Salut en Xarxa respon a la necessitat de disposar d’informació de qualitat i actualitzada sobre les 1,2,3,4,5,6 Permane En
accions relacionades amb la salut que es desenvolupen a la ciutat. Objectius: Disposar d’un ,7,8,9,10 nt (és un execució
instrument i d’una metodologia per obtenir i articular la informació de les actuacions relacionades
servei)
amb la salut que es desenvolupen a la ciutat per múltiples actors. Permetre la cerca d’actuacions
que es desenvolupen a la comunitat segons paràmetres d’interès per la persona usuària. Facilitar
que es puguin introduir noves activitats i recursos comunitaris. El mapa d’actius és una eina que
facilita la recollida d’actius i la seva sistematització per tal de que sigui útil per: Tècnics municipals,
de districte, de plans de barri Professionals sanitaris (per recomanació social) Organitzacions de la
societat civil i ciutadania En “Salut en xarxa” ‘rastregem’ actius en cada districte, àrea municipals, i
entitats que participen en processos de coproducció de polítiques (salut mental, salut sexual,
suport a persones cuidadores, etc.)

3

3.7

Elaboració d'una estratègia compartida pel suport a les persones i/o famílies que cuiden persones 1,2,3,4,5,6 + de
malaltes i/o depenents, de 2018 en endavant, amb compromisos de institucions i entitats en el ,7,8,9,10 anys
marc de la XSFC. Nota: contribueix també a l'Objectiu 3.1 i 3.3 i 1.7

2 En fase de 3
disseny

3.7

A través de la Taula d'Atenció Integrada Social i Sanitària, les institucions responsables de la 1,2,3,4,5,6 + de
provisió de serveis sanitaris i socials a la ciutat impulsem projectes estratègics per avançar en la ,7,8,9,10 anys
coordinació de serveis en benefici de les persones. Alguns dels projectes en curs o previstos: Pla
de Retorn a Domicili Interconnexió de dades socials i sanitàries Circuits de derivació en les
urgències socials en gent gran Detecció i derivació de la pobresa energètica i la dependència
energètica Pilots de coordinació territorial entre Servei d'Ajuda a Domicili i Atenció Primària de
Salut
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3

Associació
Benestar
i
Desenvolupam
ent

SERVEI
Direcció
de
MULTIFAMILIAR- Salut i l’IMSS
Multiplicant
de
Salut
l'ajuntament
de Barcelona;
Pla Comunitari
La Marina;

Associació
Teràpies
Catalana per al rehabilitadores
Parkinson

Associació
LaFinKa
Barcelona

Atenció
emocional

MULTIPLICANT SALUT pretén promocionar el benestar i augmentar el capital social en els barris 3
amb major índex de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona a través de la participació
comunitària. Entenem aquests espais grupals com a llocs de trobada espontanis, d'escolta, de paraules i de vincles que funcionen sota un marc que permet l' intercanvi d'experiències en un clima
de tolerància, confiança, confidencialitat i de llibertat; protegit de qualsevol tipus de prejudicis i
judicis. Està basat en 3 premisses fonamentals: 1. Les dificultats individuals estan donades en un
context: cap persona està aïlla-da, sinó que pertany a una xarxa relacional. 2. Encara que la
persona ho ignori, totes les persones tenen recursos i eines de les seves experiències vitals que
són útils pels altres, independentment de la condició social i econòmica, la cultura, la situació o
les dificultats. 3. Les competències adquirides venen donades per la pròpia història de vida, les
experiències viscudes i les situacions afrontades al llarg del temps. L'abordatge comunitari està
concebut com una forma de lluita contra l'aïllament, l'ex-clusió social; i d'afavoriment de la
trobada, de regeneració del teixit social, des d'una perspectiva metodològica nova i on l'accent es
posa en una aproximació local de les formes d'organització col·lectives, de xarxes en relació i de
l'espai territorial de proximi-tat. Des d'aquesta perspectiva, són els vincles socials, l'autonomia
individual, la capa-citat d'acció dels diferents actors per una estratègia de canvi social, el que
s’està posant en valor.
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Les teràpies rehabilitadores associades a la Malaltia de Parkinson tenen l’objectiu de mantenir o 4
millorar la qualitat de vida de l’afectat. La oferta en teràpies rehabilitadores es diversa, entre les
quals podem trobar: fisioteràpia, logopèdia, psicologia, artteràpia, tai-txi, musicoteràpia,
estimulació cognitiva, teràpia social, etc. Abans de realitzar qualsevol teràpia, és important que
l'afectat faci una valoració amb un professional que l'aconselli a realitzar de manera més optima i
aprofitable aquest tipus de teràpia. Les teràpies més bàsiques o troncals son: Fisioteràpia,
logopèdia, psicologia, artteràpia...
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Institut Galene Recolzament emocional i psicològic a persones en risc d'exclusió social que viuen situacions 1,2,3,4,5,6 Permane En
d'estrés i malestar psicològic que volen fer un treball de millora de capacitats i desenvolupament ,7,8,9,10 nt (és un execució
personal per fer front a les dificultats de forma individual. També desenvolupament de tallers de
servei)
relaxació, hort urbà, costura, escacs, art, serigrafia per millorar capacitats i desenvolupar altres
capacitats i dret a un lleure actiu en relació amb la resta de la comunitat de proximitat creant
nova xarxa.

3
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Col.legi Oficial Suport
de Psicologia emocional per a
de Catalunya aturats de llarga
durada

Una ciutat inclusiva és també aquella que facilita l’accés a la feina als col.lectius més vulnerables. 1,2,3,4,5,6 Permane En
Entre ells, es troben els aturats de llarga durada. Entre els professionals de la Psicoxarxa, ,7,8,9,10 nt (és un execució
comptem amb un grup que ofereix suport emocional a aquestes persones i que compta amb un
servei)
recorregut exitós en aquesta tasca. • Destinataris: Usuaris dels diferents serveis d'orientació
professional municipal o d’entitats socials, persones adscrites al Soc (previ acord de col.laboració
entre les diferents institucions implicades) • Servei: Grups d’entre 8-10 persones en situació
d’atur de llarga durada (amb entrevista individual prèvia per valorar idoneïtat per participar en el
grup) • Remuneració: La remuneració d’aquests professionals seria assumida per les institucions
públiques implicades

3
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Col.legi Oficial Atenció
de Psicologia psicològica
a
de Catalunya usuaris de les
entitats socials

Des del 2015, el Copc compta amb un projecte solidari que ofereix atenció psicològica a persones 1,2,3,4,5,6 Permane En
sense recursos econòmics. La Psicoxarxa del Copc, actualment compta amb una borsa del voltant ,7,8,9,10 nt (és un execució
d’un centenar de col•legiats a tot el territori català. Durant aquests dos anys s’han realitzat
servei)
nombroses derivacions, moltes d’elles provinents d’entitats socials, que detecten en alguns dels
seus usuaris la necessitat de fer un treball psicològic amb continuïtat. Des del Copc creiem que
aquesta és una necessitat que, una Barcelona Inclusiva hauria de poder cobrir, tenint en compte
que, una de les claus per tal de que les persones es desenvolupin, és comptar amb un cert
equil.libri emocional, moltes vegades truncat, per aquestes persones, donada la seva situació de
vulnerabilitat. És per això que proposem, aprofitant l’experiència en el funcionament d’una xarxa
d’atenció psicològica dirigida als col.lectius més vulnerables, la creació d’un Pla d’atenció
psicològica a persones en risc d’exclusió. • Destinataris: Persones que estan en el circuit de
Serveis socials o usuaris d’entitats socials, que requereixen de tractament psicològic continuat. •
Servei: Els usuaris serien derivats a la borsa de psicòlegs de la Psicoxarxa, que a banda de
continuar realitzant la seva tasca solidària, atendrien a aquests usuaris • Remuneració: La
remuneració d’aquests professionals seria compartida entre l’usuari (en la mesura de les seves
capacitats) i les institucions públiques implicades
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Col.legi Oficial Suport
de Psicologia emocional als
de Catalunya professionals de
les
entitats
socials

Creu Roja a Ajudes
Barcelon
sanitàries

Departament
de Consum

Una altra necessitat detectada és la de rebre alguna mena de suport emocional per part dels 1,2,3,4,5,6 Permane En
professionals de les entitats socials, degut al gran impacte emocional que suposa treballar amb ,7,8,9,10 nt (és un execució
persones en situació de vulnerabilitat. Sovint aquests professionals queden desbordats
servei)
emocionalment en la relació amb persones amb un elevat grau de patiment. Per tal de prevenir el
síndrome de burnt out d’aquests professionals i mantenir així el gran valor que aporten a la nostra
societat, és necessari crea espais de supervisió i suport emocional per a ells. En aques sentit
proposem oferir la possibilitat de realitzar espais de supervisió i suport emocional • Destinataris:
Professionals de les entitats socials • Servei: Grups de supervisió i/o de suport emocional •
Remuneració: La remuneració d’aquests professionals seria compartida entre l’entitat social (en
la mesura de les seves capacitats) i les institucions públiques implicades
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Ajuntament de Amb el projecte de “Suport a les persones amb desigualtat a l’accés als medicaments” : Ajuts 1,2,3,4,5,6 Permane En
Barcelona
sanitaris, Creu Roja vol donar resposta a les demandes de sectors de la població que es troba en ,7,8,9,10 nt (és un execució
situació de desigualtat en salut a la ciutat de Barcelona per estar en risc d’exclusió , pobresa i no
servei)
poder afrontar a més la seva malaltia per no tenir l’accés a la medicació i fer-se càrrec de les
despeses derivades d’una malaltia o d’altres necessitats en l’àmbit sanitari (temes
odontològics/òptics/audiòfons, etc...) a més, de no tenir xarxa social i recolzament per poder
treballar conductes preventives que millorin no tant sols el seu estat físic de salut, sinó el seu
benestar bio-psico-social.
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2 En fase de 3
disseny

3.7

Projecte Cuines Secció d’acció Definir models i criteris de funcionament i creació de cuines comunitàries
Comunitàries
comunitària

Districte Les Aquí t'escoltem Joventut
Corts
(Ajuntament
de Barcelona)
Districte Les Respir
Corts
(Ajuntament
de Barcelona)

4

Un espai on els joves poden adreçar-se sempre que necessitin un professional que els escolti i 4
acompanyi en el seu desenvolupament

Institut
Un espai per cuidar als cuidadors. Donar un servei que els permeti descansar per unes hores al dia 4
Municipal
en períodes vacacionals
Persones amb
Discapacitat,
equipaments i
entitats
del
Districte

+ de
anys
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Federació
d Suport al teixit
'Associacions associatiu
i
de Veïns i veïnal
Veïnes
de
Barcelona

Fundació Aroa ADPTP-BCN:
Accions per la
Detecció Precoç
dels Transtorns
Psicosocials
a
Barcelona

La FAVB pràctica el suport a moltes entitats emergents posant a disposició tant les seves 1,2,3,4,5,6 Puntual
infraestructures com el serveis de comunicació. Moltes xarxes i entitats utilitzen espais i serveis. ,7,8,9,10
Entitats com la PAH o el Sindicat de Llogaters en començat el seu camí utilitzant aquestes
oportunitats. Els darrers dos anys detectem la aparició de noves demandes en aquest sentit. Quan
es tracta d'entitats de barri l'acolliment es fa a la Associació de Veïns, però quan es el cas de
xarxes es quan apareixen a la FAVB. Per exemple quan es tracta de organitzar rodes de premsa
per denunciar processos o situacions
CSS,ABS i CSMA
de la ciutat,
Associació Cos,
Associació
Xarxa Dos Deu,
FOCAGG, PDC
Sagrada Família

Aquest projecte vol incidir en la reducció de l’abast dels trastorns psicosocials a la nostra ciutat, 1,2,3,4,5,6 + de
aportant un servei d'atenció especialitzat i recursos comunitaris de promoció de la salut ,7,8,9,10 anys
biopsicosocial i el benestar emocional, que complementi la tasca que es realitza des de la xarxa
d’atenció primària i de salut mental especialitzada, amb una intervenció de llarga durada,
centrada en la persona i coordinada amb aquests serveis. L’acció del projecte vol incidir en la
disminució dels trastorns ansiosos i depressius vinculats a processos d’adversitat, en l’àmbit
personal (familiar, laboral,…) i social, contribuint a la detecció precoç i per tant a la prevenció del
desenvolupament de la malaltia a estadis més avançats, a través d'acompanyar en la identificació
dels riscos, facilitant eines d’autoconeixement i d'afrontament a l'adversitat a través de la
resiliència, perquè les persones puguin generar canvis, adquirir hàbits saludables i esdevinguis
actives en la preservació de la seva salut biopsicosocial. El projecte, iniciat l’any 2008, es planteja
des de la perspectiva comunitària, des de la participació als òrgans i taules de treball interservei,
on s’identifiquen les necessitats i es formulen de manera conjunta els projectes de millora del
territori, per tal que la tasca de detecció, prevenció i educació per la salut tingui un major abast i
sigui més eficaç. Concretament es realitzen: Espais de Respiració i Relaxació (2 espais de durada
anual amb sessió setmanal), un taller d’introducció a l’art dels Mandales (2 espais anuals amb
sessió setmanal), xerrades de sensibilització (“Com afrontar els canvis i les crisis a la vida”,
“Autoestima i relacions”, “Salut a casa eines pràctiques per cuidar-nos”,...8 xerrades/l’any) i
Trobades de la Xarxa de promoció de la Salut on les persones usuàries intercanvien inquietuds i
proposen eines i espais per la salut als barris (3 trobades/l’any) 3.Diagnosi i disseny circuits de
prescripció social formals des de la xarxa comunitària. En els darrers dos anys s’ha participat
activament en el disseny d’un projecte de prescripció social des de la Comissió de Prescripció
Social del Pla Comunitari de Sagrada Família i actualment l’entitat està impulsant la prova pilot
per tal d’avaluar-lo.
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Fundació Aroa Vincles

Fundació
Maria
Raventós

Residència
Maternal

Agència
de
Salut Publica
de Barcelona
(ASPB),Associa
ció de Veïns i
Veïnes Sagrada
Família,Bibliote
ca
Sagrada
Família,CAP
Sagrada
Família,CAP
Roger
de
Flor,Espai Gent
Gran Sagrada
Família,Serveis
Socials Sagrada
Família,Associa
ció Xarxa Dos
deu,
Centre
Cívic Sagrada
Família

VINCLES és una línia d’intervenció en xarxa, impulsada inicialment l'any 2013 per les entitats i 2
serveis que participen de la Comissió de Gent Gran del Pla Comunitari de Sagrada Família; i des de
l'any 2016 la Fundacií Aroa com a responsable des dels seus inicis de la gestió del projecte i de
l'intervenció directa n'assumeix el lideratge. Aquesta línia té com a objectiu treballar
conjuntament per a la prevenció i suport a la gent gran que viu al barri Sagrada Família i que
comparteix una situació de soledat, objectiva o subjectiva (sentiment), que els ha portat a un risc
d’aïllament social i progressiu deteriorament del seu estat de salut biopsicosocial . VINCLES té
com a finalitat millorar la qualitat de vida de la gent gran del barri, alleugerint i transformant el
seu sentiment de soledat i minvant el risc d’aïllament i deteriorament del seu estat de salut
biopsicosocial, mitjançant la promoció de la participació, la creació de xarxes, l’envelliment
proactiu, la reparació de l’afectació psicosocial i el reforç dels seus vincles sociofamiliars. Aquesta
línia d’intervenció, s’articula en una acció educadora per abordar la soledat i promoure la
participació, com a una resposta a l’exclusió social, mitjançant una metodologia centrada en la
persona, vivencial, dinàmica i participativa, que fomenta l’aprenentatge basat en l’experiència
personal, l’auto-observació i la identificació dels recursos personals per generar canvis en la
situació de soledat i aïllament. L’acció educadora s’estructura en 18 sessions, dinamitzades per a
professionals, expertes en matèria de gent gran i creació de xarxes, amb el suport dels serveis i
entitats del barri, així com d’un grup de voluntaris/es (gent gran activa) que realitzen les tasques
d’acompanyament i seguiments dels/les participants. Durant les sessions, es treballen: Els
aspectes psicosocials vinculats a la soledat des de la situació personal de cada persona
participant.
El desenvolupament d’habilitats per afrontar la soledat i reduir els factors
estressants associats a l’envelliment: autoconcepte, esterotips, autoestima, autoconeixement,
motivació, pèrdues i dol La vinculació dels/les participants als recursos del territori que encaixin
amb les seves inquietuds, demandes i/o necessitats. L’enfortiment de la seva xarxa social i
familiar. La creació d’itineraris d’envelliment pro actiu personalitzats, amb acompanyament i
seguiment durant la seva realització i en coordinació amb les entitats i serveis del territori. La
creació de grups d’iguals autogestionats per assegurar l’impacte de l’acció educadora a llarg plaç.
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Un servei residencial que acull a dones gestants i/o amb infants menors de 3 anys que es troben 5
en situació de dificultat social, personal i econòmica. La Maternal ofereix el suport necessari i
acompanya a la mare i al nadó durant els seus 3 primers anys de vida , i desenvolupa funcions
preventives, educatives, assistencials i empoderadores vers les mares i els seus fills.

Permane En
nt (és un execució
servei)

3

3.7

FUNDACIO
ROURE

Centre de dia Serveis Socials
PRISBA
Ajunt / Centre
Atenció
Primària
/
Entitats
privades/
Caritas
/Dep
Justicia

El centre de dia és un centre d'atenció per a persones grans, amb capacitat per a 30 usuaris, que 1
poden passar el dia en un ambient confortable i amb l'atenció necessària per a persones amb un
cert grau de dependència. L'objectiu és evitar l'aïllament i la solitud ja que aquests 30 usuaris
viuen en situacions de fragilitat.
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Institut
Xarxa d'infància Xarxa
Municipal de del Gòtic
comunitària de
Serveis Socials
professionals
que treballen
amb la infància
i adolescència

1. Crear o millorar la comunicació i coordinació entre serveis i entitats que treballen en l’àmbit de 1
la infància i adolescència i que tenen incidència parcial o total al Gòtic. 2. Crear una cultura de
treball en xarxa que tingui com a valor clau la participació de tots els qui la formen. Ampliar
coneixement i construir un discurs conjunt entorn de l’atenció la infància. 3. Optimitzar l’atenció i
intervenció que realitzem amb la infància, l’adolescència i les famílies. 4. Promoure accions
conjuntes orientades a la Prevenció, l’atenció, la Promoció i la Protecció de la infància.
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Institut
El
cafè
Municipal de divendres
Serveis Socials

POBLACIÓ: 1) Persones adultes ateses per CSS en que s'ha detectat soledat, fragilitat i poca xarxa 1
social. 2) Que es detecti que tenen en comú també altres problemàtiques afegides (precarietat
econòmica, fragilitat salut, etc).- Enfortir els vincles socials. OBJECTIUS: - Reduir el sentiment de
sol·licitud dels participants a través de les activitats de grup i interaccions entre iguals. - Millora de
l'autoestima i de l'autoconfiança de les persones participants. - Vinculació a activitats formals del
barri. - Col·laboració per part dels participants d'anys anteriors entorn als nous participants.

2 anys
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Institut
Projecte XAFIR
Municipal de
Serveis Socials

Millorar la qualitat de vida i l’atenció integral en els diferents àmbits (socials, educatius, sanitaris, 1
lleure...) dels infants i famílies del Raval, millorant la coordinació, cooperació i comunicació entre
els professionals del territori.
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Institut
XICA
(Xarxa
Municipal de d'Infància
i
Serveis Socials Adolescència
Casc Antic)

1. Crear o millorar la comunicació i coordinació entre serveis i entitats que treballen en l’àmbit de 1
la infància i adolescència i que tenen incidència parcial o total al Gòtic. 2. Crear una cultura de
treball en xarxa que tingui com a valor clau la participació de tots els qui la formen. Ampliar
coneixement i construir un discurs conjunt entorn de l’atenció la infància. 3. Optimitzar l’atenció i
intervenció que realitzem amb la infància, l’adolescència i les famílies. 4. Promoure accions
conjuntes orientades a la Prevenció, l’Atenció, la Promoció i la Protecció de la infància.
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del

Institut
Projecte
Taula de Gent Detectar i prevenir situacions de risc, d'aïllament i d'exclusió social de las persones grans Pal.liar la 1
Municipal de RADARS - Ciutat Gran de Casc solitud no volguda i/o conseqüències negatives de la solitud de las persones grans.
Serveis Socials Vella
Antic
de Comissionat
del d'Economia
Social

2 anys
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Campanya de televisió que pretén donar visibilitat al mapa d'entitats de Catalunya, concretament 1,2,3,4,5,6 Puntual
a Barcelona, i animar a la ciutadania que participi i col·labori amb les entitats socials de Barcelona ,7,8,9,10

Pendent
d’inici

3

3.7

Taula
d'entitats del
tercer sector
social
de
Catalunya

Campanya
promoció
"Mapa
d'entitats"

Taula
d'entitats del
tercer sector
social
de
Catalunya

Intercooperació Comissionat
entre
entitats d'economia
socials
i social
administracions
en l'àmbit social
i sanitari de
Barcelona

S'ha dut a terme un estudi de bones pràctiques d'intercooperació entre les entitat socials i els 1,2,3,4,5,6 2 anys
serveis socials i sanitaris de la ciutat, per dur a terme una millor atenció social i sanitària.
,7,8,9,10
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Taula
d'entitats del
tercer sector
social
de
Catalunya

Avaluació
de
l'impacte social i
de gestió dels
programes
municipals
gestionats per
entitats socials

S'ha fet un estudi per fer una eina pròpia de les entitats que permeti avaluar l'impacte socials dels 1,2,3,4,5,6 2 anys
programes municipals gestionats per entitats. S'ha fet una jornada de presentació de l'estudi. ,7,8,9,10
Durant aquest any es farà una avaluació de necessitats de les entitats que formen part de la Xarxa
d'habitatges d'inclusió, veient què poden oferir les entitats i què necessita realment la ciutadania
que requereix habitatge de la XHI
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Promoure la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina a través d’accions 1,2,3,4,5,6 Permane En
d’informació, assistència tècnica, informació, divulgació i promoció del compliment de la ,7,8,9,10 nt (és un execució
normativa de prevenció de riscos laborals. L’OTPRL ofereix informació, suport i assessorament a
servei)
les persones interessades en la salut laboral i, de forma prioritària, als delegats i delegades de
prevenció, per desenvolupar amb la màxima eficàcia totes les competències i facultats que la Llei
de prevenció de riscos laborals els atorga.
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Unió General Oficina Tècnica
de
dePrevenció de
Treballadors Riscos Laborals

Xarxa
d'Habitatges
d'inclusió
/
Acord Ciutadà

Associació
UNITAT
DE
Catalana per al RESPIR
Parkinson
FAMILIAR PER A
AFECTATS PER
LA MALALTIA DE
PARKINSON

La Malaltia del Parkinson (EP) és una malaltia neurodegenerativa, és a dir, crònica i progressiva. 4
Afecta al Sistema Nerviós Central, concretament a les estructures del cervell encarregades del
control i de la coordinació del moviment, així com del manteniment del to muscular i de la
postura. El programa que presentem el vàrem crear l’any 2003 donades les necessitats
observades d’un suport bio-psico-social per a persones afectades per la malaltia de Parkinson i les
demandes de respir de familiars i cuidadors que no desitjaven institucionalitzar a la persona
afectada i volien un entorn de suport i coneixença. L’èxit del programa, ens ha dut a donar-li
continuïtat fins a l’actualitat. Aquest servei, està dirigit a persones afectades en situació de
dependència moderada i severa. Es pretén promocionar l’autonomia de l’afectat i,
simultàniament, donar un espai de respir diürn a la família. Els beneficiaris, reben un programa
personalitzat i específic en Parkinson, que proporciona un tractament integral. S’ofereix estància
d’1 a 5 dies, que es decidirà entre els professionals, l’afectat i la família. El resultat és una millora
de la qualitat de vida familiar i de l’afectat. A mida que la malaltia de Parkinson va avançant, el
nivell de dependència de l’afectat va en augment, pel que la necessitat d’ajuda es va fent cada
cop més explícita. No hi ha dubte de que tant el diagnòstic com les conseqüents complicacions
associades a la malaltia de Parkinson, suposen un fort impacte emocional tant en l’afectat com en
el seu entorn familiar. Així mateix, quan el nivell de dependència de l’afectat és elevat, la
implicació de la família es fa imprescindible. A major necessitat d’ajuda, major és el nombre
d’hores de dedicació del cuidador. A més, el programa permet que els afectats es relacionin amb
persones que es troben en situacions semblants. Els familiars d’aquestes persones, no només es
beneficien d’un respir diürn si no que poden aprofitar els serveis que l’Associació Catalana per al
Parkinson proporciona. OBJECTIU GENERAL Millorar la qualitat de vida del afectats per la malaltia
de Parkinson i els seus cuidadors, promovent l’autonomia personal de cadascun d’ells i reduint,
d’aquesta forma, el nivell de dependència.
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Associació
Mòduls
Catalana per al Psicoeducatius
Parkinson
per a familiars
d'afectats
i
afectats per la
Malaltia
de
Parkinson
i
Parkinsonismes

Districte Nou Temps per tu
Barris
(Ajuntament
de Barcelona)

IMD

En la Malaltia de Parkinson és fonamental per a la família, poder comptar amb un suport extern 4
tant a nivell social com a psicològic, no solament pels dubtes que puguin anar sorgint al llarg de
l'evolució de la patologia, sinó també per la important càrrega emocional que aquesta patologia
implica, tant a la persona afectada per aquesta com para el seu entorn més proper: els seus
familiars cuidadors. La tendència en “i-health” proposa la idea que siguin els pacients, però també
els familiars els qui tinguin un paper més actiu i responsable sobre el seu procés de salut. S'ha
demostrat que aquells pacients i familiars que té més clara la seva simptomatologia, possible
evolució i importància del tractament tenen: • Un millor domini sobre la sensació de incertesa i
inseguretat que puguin arribar a representar la vivència d'una malaltia. • Un millor ajust
emocional davant de les dificultats i desafiaments vitals. • Una millor adhesió al tractament. És
per això que no solament proporcionar una correcta atenció psicològica i social, sinó que a més
poder-los formar oferint eines perquè puguin autogestionar la seva malaltia i compartir la seva
experiència amb altres persones que estan passant el mateix resulta de gran ajuda. Els mòduls
psicoeducatius van dirigits als familiars directes de les persones afectades per la EP i als propis
afectats. L'objectiu general és recolzar, mitjançant la formació, als familiars amb la finalitat de
millorar la seva qualitat de vida i la de les persones que tenen a càrrec.

Puntual

És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies amb 8
infants amb discapacitat. Els permet disposar de temps personal, mentre els infants participen
amb d'altres nens i nenes en activitats lúdiques de qualitat, adequades a les seves necessitats. Les
activitats es duen a terme per professionals de lleure per a persones amb discapacitat. Activitats i
jocs per a nens i nenes amb discapacitat i els seus germans/es entre 4 i 18 anys.
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Fundació
Jubert
Figueras

Allotjem
i
acompanyem.
Suport a les
famílies
que
cuiden

La Fundació Jubert Figueras té per missió millorar la qualitat de vida dels familiars que tenen cura 1,2,3,4,5,6 Permane En
d’un malalt, quan es veuen obligats a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual per acompanyar ,7,8,9,10 nt (és un execució
el pacient ingressat o en tractament en un hospital de referència, i disposen de pocs recursos
servei)
econòmics. Les famílies d’un malalt greu o de gran complexitat han d’assimilar l’impacte de tota
una sèrie de males notícies i han d’intentar compaginar el ritme de vida habitual amb una estada
prolongada en una ciutat aliena. Centrem la nostra tasca en dos programes: Programa
d’Allotjament: Està destinat a aconseguir que els familiars, desplaçats del seu domicili per a ser
cuidadors, trobin UNA LLAR LLUNY DE CASA SEVA. La FJF ofereix a les famílies sol.licitants un pis,
totalment moblat i condicionat, prop de l’hospital motiu d’ingrés, que compartiran amb altres
famílies. Això els permet no només disposar d’un llit, sinó també d’un lloc on poder descansar,
menjar calent, i compartir estones amb altres persones que es troben en una situació similar. No
hi ha limitacions ni per l’edat del malalt ni pel tipus de malaltia. En l’actualitat, la FJF té oberts deu
pisos d’acollida i compta amb la col.laboració d'Hotels per allotjar malalts i famílies de curta
estada. Hem impulsat també el projecte Família Amiga: T'obrim les portes, iniciativa de
voluntariat familiar, a través de la qual 10 famílies amigues allotjen i acompanyen famílies
cuidadores desplaçades ja conegudes per la nostra entitat. Programa Acompanyem: És un
Programa de Voluntariat social, destinat a donar suport social i emocional a les famílies dels
malalts. El voluntari destina unes hores a la setmana a fer companyia, oferint el seu temps i
afecte, de manera que les famílies senten que formen part d’un grup solidari i són acollides. En
aquests 14 anys de la nostra història hem acollit i acompanyat a més de 1.300 famílies.
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Grups Terapèutics per a Cuidadors de Malalts d’Alzheimer: implementació de grups terapèutics 10
als territoris de Barcelona. Per tal d’avalar una adequada dinàmica grupal, es reclutaran fins a un
màxim de 10 cuidadors per grup. La proposta d’implementació de grups terapèutics per a
cuidadors es fonamenta en un estudi científic de la Fundació Pasqual Maragall (FPM), en el qual
s’ha demostrat que una intervenció terapèutica grupal, dirigida per un/a psicòleg/a clínic/a,
pautada i reforçada amb sessions de seguiment, ajuda a millorar la qualitat de vida, la capacitat
de resiliència i l'estat d'ànim dels cuidadors de persones amb malaltia d'Alzheimer. En aquesta
psicoteràpia grupal, es treballen emocions, sentiments i pensaments que el cuidador viu i pateix
diàriament. Se’ls dota d’eines, recursos i estratègies que facilitin la tasca de cuidar de forma
empàtica, sense prejudicis ni judicis de valor cap a un mateix. Acompanyar-los en aquest procés
és un component essencial de la intervenció.A més, preparar emocionalment i acompanyar als
cuidadors en aquestes etapes actua com a preventiu de futures situacions en les que el cuidador
pugui sentir-se sobrepassat, exhaust, amb el síndrome de sobrecàrrega del cuidador o acabar
desenvolupant trastorns d’angoixa i/o depressió. Per a tal fi, es precisa d'una formació específica
sobre aquesta intervenció a psicòlegs clínics, amb experiència en el tracte de persones amb
demència, perquè puguin realitzar-la en diversos grups amb l'objectiu de donar una ample
cobertura als cuidadors i generar un major impacte social. A més de les necessàries avaluacions
parcials, es realitzarà una avaluació final de la informació referida sobre la satisfacció amb el
programa i els indicadors de sobrecàrrega, qualitat de vida del cuidador, capacitat de resiliència i
símptomes neuropsiquiátrics de la persona amb Alzheimer. Les característiques més innovadores
d'aquest programa són: - Implantació d'una intervenció terapèutica validada científicament per a
cuidadors amb familiars en estadis lleus i moderats de la malaltia d'Alzheimer, on el risc de
desequilibri emocional i anímic de les persones cuidadores és molt alt. - Enfoquem aquest
programa com una acció clau en la prevenció primària adreçada a les famílies afectades, perquè
puguin detectar els seus problemes o mancances, abans que s'arribi a situacions extremes que
afectin a diferents aspectes de la salut.
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Persones amb
Discapacitat

Grup de suport
a famílies en el
marc de l'Acord
Ciutadà

Acord ciutadà: grup de suport a famílies per a la realització del mapa d’activitats públiques i 1,2,3,4,5,6 Permane En
privades de respir de la ciutat.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)
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Institut
Temps per a Tu.
Municipal de
Persones amb
Discapacitat

Activitats de lleure per a persones amb diversitat funcional i temps de respir per a les persones 1,2,3,4,5,6 Permane En
cuidadores, en diferents equipaments de districtes de la ciutat.
,7,8,9,10 nt (és un execució
servei)
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Institut
Grups de suport
Municipal de per a persones
Serveis Socials cuidadores

Sessions de treball grupal amb homes i dones que tenen al seu càrrec la cura d'una persona 1,2,3,4,5,6 Permane En
malalata o depenent. Es treballen temes al voltant de l'assumpció de rol de cuidador/cuidadora, ,7,8,9
nt (és un execució
la connexió amb emocions que mouen l'exercici d'aquest rol i la cura d'un mateix. Es promou el
servei)
suport mutu i l'intercanvi d'experiències entre les persones i la vinculació d'altres grups i/o
activitats que ajudin a trencar l'aïllament i l'activació d'espais personals/propis.
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Aprendre
Municipal de Cuidar
Serveis Socials

DESTINATARIS: 1- Dones majors de 55 anys en risc d’exclusió social 2- Persones en situació de 1
dependència o famílies amb voluntat de contractar. OBJECTIUS: 1- Desenvolupar l’autonomia. 2Desenvolupar les competències d'ocupabilitat relacionades amb la feina de cuidadora. 3- Recolzar
a les famílies que volen contractar a una cuidadora 4- Crear sinergies entre les diverses iniciatives
comunitàries del barri.

En fase de 3
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XSFC

a Cooperativa
Social Suara

Puntual

Treballar
per Entitats
1. Donar a conèixer una realitat que afecta a moltes persones. Donar visibilitat a la tasca de les 1,2,3,4,5,6 Permane En
aconseguir que membres de la persones que cuiden als seus familiars i promoure el reconeixement públic de la seva contribució. ,7,8,9,10 nt (és un execució
totes
les XSFC
2. Defensar el dret de les famílies a cuidar. Difondre els seus drets i incorporar les seves
servei)
persones
que
necessitats a l’agenda pública, fent que les polítiques sanitàries i socials les tinguin presents. 3.
cuiden familiars
Implicar als i les professionals. Treballar amb els i les professionals de la medicina, la infermeria, el
malalts
o
treball social i la psicologia per millorar conjuntament l’atenció i el suport a aquestes persones
dependents
des dels Serveis Socials i de Salut. 4. Donar a conèixer les organitzacions de suport. Facilitar
rebin
el
informació sobre les entitats que ofereixen serveis d’acollida i d’orientació a les famílies que les
reconeixement
connecten amb altres i estan al seu costat ajudant-les a afrontar aquesta situació."
que mereixen i
el suport que
necessiten
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XSFC

Consulta: I tu, Entitats XSFC
com estàs?

"I tu, com estàs?" és una iniciativa que presenta un doble propòsit: - Reconèixer a les persones 1,2,3,4,5,6 + de
que cuiden. Una característica de la realitat de les persones que cuiden és la seva invisibilitat ,7,8,9,10 anys
social. I la poca consideració que elles mateixes donen a les pròpies necessitats front a les
necessitats de la persona a qui cuiden. La campanya vol facilitar una major visibilitat d’aquesta
realitat i fer emergir el denominador comú que caracteritza la situació de les persones que cuiden
a la ciutat. - Escoltar-les. Volem conèixer de primera mà quines són les dificultats que han
d’afrontar en la seva vida professional, familiar i social. Com els va amb els serveis socials i de
salut. Amb quins serveis i suports poden comptar i de quin els agradaria disposar. Aquest és el
primer pas per a treballar conjuntament en l’impuls d’un Pla de Ciutat per al Suport a les Persones
Cuidadores.
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