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1
Introducció

Aquest projecte anava destinat a donar recolzament a les xarxes veïnals que s’havien creat o 
reformulat per fer front a la Covid i les seves 
conseqüències socials.

Es va decidir que un projecte a curt plaç no tenia sentit per sí sol i que es podrien aprofitar les 
reunions de la Taula de Governança del projecte per formar una Taula Comunitària de barri. 
En aquest sentit a més de comptar amb les entitats que van tenir a veure amb la Xarxa Solidària 
de Sant Antoni per la COVID-19 (doncs al nostre barri la xarxa es va conformar a partir de les 
entitats i col·lectius que van coordinar l’acció i l’oferiment del voluntariat que va sorgir), serveis 
socials, districte i acció comunitària (com estava previst); també vam comptar amb l’àrea bàsica 
de salut i els centres educatius.

A més d’aquesta línia d’acció esmentada anteriorment, s’han treballat línies de suport puntual, 
adreçades a donar respostes a les necessitats bàsiques del veïnat. Aquestes necessitats s’han 
determinat en el marc de les reunions de la Taula de Governança del projecte. En aquestes 
reunions han assistit les persones i entitats vinculades a la Xarxa de Suport, representants 
d’Acció Comunitària i del Districte de l’Eixample (Ajuntament de Barcelona) i representants tant 
del nivell tècnic com del polític de l’entitat gestora: la Federació d’Entitats Calàbria 66.

La dinàmica d’aquest projecte, doncs, ens ha fet prendre consciència de la singularitat que 
aquest “projecte pilot”, el dels Casals Comunitaris, ha pres en el nostre territori. I per tant, 
poc a poc, el projecte que s’ha dut a terme s’ha anat dissociant una miqueta més d’aquell 
primera proposta presentada inicialment ara fa més d’un any.

Amb aquest document doncs tenim la voluntat de fer balanç de les accions que ja s’han dut a 
terme i fer-ne un balanç. 
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2
Accions en marxa

L’acció principal i en vistes al mitjà i llarg termini ha estat avançar cap la conformació de la 
Taula Comunitària de barri, definida com un espai de coordinació i col·laboració entre 
diferents agents que intervenen en la vida del mateix per tal d’intervenir de forma conjunta en 
les diferents realitats. En aquest sentit ja es comptava amb la Comissió de GentGran que ja era 
una Taula Comunitària de caràcter sectorial arrel de la problemàtica detectada a la diagnosi 
de barri de l’any 2017. S’ha plantejat en dues línies per aquest 2021 per tal de conformar 
aquesta taula i estructures comunitàries.

2.1. Conformació de la Taula Comunitària de Sant Antoni
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Investigació i diagnosi poblacional
Es conclou que les futures accions que ens plantegem és positiu tenir coneixement i tenir 
indicadors per tal de poder valorar la incidència d’aquests accions. Aquesta es faria partir de 
la informació disponible en estudis anteriors i investigacions limitades i sectorials. Aquestes 
haurien d’anar dirigides especialment a aspectes on podem incidir des dels que conformem la 
taula i estructura comunitària. L’atenció queda fixada en concretar necessitats que es poden 
desprendre de la vulnerabilitat especialment en col·lectius com infància/adolescència i gent 
gran, aquesta es desenvoluparà a partir d’informadors claus que ja hi treballen. A finals d’any 
caldria reflexionar col·lectivament a partir del que hem investigat per tal de fixar objectius 
d’acció conjunta per l’any 2022.

Investigació entitats
Es tracta de presentar el projecte comunitari per tal de concretar quines entitats i col·lectius 
volen i poden participar en aquest projecte. Aquesta consulta ha d’estar preparada al juliol i 
desenvolupada en la propera tardor. 

Mentre es treballarà la conformació de l’estructura lligada a la taula comunitària, creació no 
forçada de comissions i grups de treball. 

Per altra banda des d’aquesta taula s’ha mirat de donar suport a iniciatives que ja funcionaven 
durant la primera etapa de la pandèmia i la creació de noves.

Comissió de Gent gran
 Sensibilitzar a la població sobre la soledat no desitjada en la que viu part 

de la gent gran del barri. 
 Sensibilitzar sobre la importància de detectar aquesta solitud en el veïnatge.
 Fer entendre els motius que generen aquesta situació, per prevenir-los.
 Donar a conèixer, impulsar i potenciar l’ús de la prescripció social.
 Millorar la coordinació entre serveis, equipaments i entitats, fent xarxa, per 

optimitzar els esforços que ja fan les i els professionals que treballen per a la gent
gran del barri, donant resposta a les seves necessitats.

S’està treballant en quatre grups de treball:

Prescripció social
Afegida a la prescripció farmacològica o terapèutica clínica es proposa que des dels serveis 
sanitaris, es vol potenciar l’activitat social i l’activitat física i mental. Així doncs dintre del re-
pertori clínic incorporem aquesta esfera a partir de les iniciatives de diferents equipaments 
i entitats en la seva oferta d’activitat.

2.1. Conformació de la Taula Comunitària de Sant Antoni
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S’acorda invertir 1.280€ per crear una eina web que serveixi per a fer seguiment del projecte 
de preinscripció social. No seria públic, allà hi figuraran els serveis que s’ofereixen al territori i 
el seguiment dels usuaris, per poder fer-ne una valoració. CAP i Serveis socials, podran preins-
criure el als diferents serveis, i estudiarem si els demés equipaments poden preinscriure. 

Es mirarà de fer una eina senzilla, es començarà en petit i s’anirà ampliant.

Sensibilització als instituts
Iniciatives per apropar les problemàtiques i coneixements de l’envelliment al nostre barri. S’han 
tancat les bases del concurs de logo, s’han fixat dates i terminis per fer de setembre a desembre 
una campanya de sensibilització als instituts, i entre gener i febrer desenvolupar el concurs. 

A Salesians, que ja treballen temes de sensibilització concretament de solitud i aïllament de la 
gent gran, estan fent el concurs de logo. Esperarem feedback, tot i que s’ha decidit “guardar” 
els logos que puguin sortir i incorporar-los al concurs més general que es farà entre  gener i 
febrer de 2022. 

2.1. Conformació de la Taula Comunitària de Sant Antoni2.1. Conformació de la Taula Comunitària de Sant Antoni

En quant al projecte PRESENTS, l’any escolar 2021-2022 es desenvoluparà 
a Salesians, i finalment des del CAP Ciutat Vella donaran suport al projecte, 
i per tant Escola Pia Sant Antoni també el podrà desenvolupar. 

Escola de salut per a gent gran
L’objectiu és apropar aspectes de la salut en la gent gran d’una forma 
activa i amplia. Es faran una serie de sessions de caire trimestral, els 
grups es renombaran a cada trimestres. La primera de l’1 d’octubre fins 
al 17 de desembre, els divendres de 10 a 11:30h.  

Per raons sanitàries, aquest primer grup ha de tenir entre 15-20 persones, 
i no es farà publicitat per buscar-les, ja que des del mateix CAP poden 
derivar entre totes unes 20 persones. 

Radars
Comptant amb entitats (Amics de la gent gran) i serveis (Vincles) que 
ja atenen aquestes realitats es va intentar crear una xarxa de detecció 
a partir de comerç i entitats del barri, per tal de connectar a aquelles 
persones que pateixen aquest tipus de solitud. Poques setmanes després 
d’engegar aquesta iniciativa, vam ser coneixedors de que el programa 
Radars. Des d’aleshores vam engegar un procés per incorporar-ho dins 
de la dinàmica de la comissió, creant un grup de treball per crear radars 
al barri (teixit comercial i equipaments) i aprofitar els diferents serveis i 
iniciatives que ja s’estan treballant. 
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2.2. Accions adreçades a donar resposta a situacions de 
vulnerabilitat: necessitats bàsiques

Atenció directa a través de l’ONG De veí a veí
En aquest aspecte s’ha treballat i millorat la coordinació amb serveis 
socials. En aquest sentit de les darreres decisions que s’han pres és donar 
recolzament amb una partida de 5000 € a l’atenció directe donat que la 
subvenció anual que rebien per realitzar aquesta atenció ha estat signifi-
cativament reduïda, sense que s’hagi informat d’una altra iniciativa que 
s’ocupi d’aquest aspecte pels veïns del nostre barri i proximitats.

Aliments i productes de primera necessitat 
Des de l’ONG De Veí a Veí s’ha donat continuïtat a la tasca que ja es 
desenvolupava abans de la pandemia: oferint alimentació, productes de 1a 
necessitat i altres com estris com cadires de rodes i llits articulats, entre 
d’altres. Amb la crisi socioeconòmica generada amb l’esclat de la 
COVID-19 els usuaris atesos han augmentat notablement, incorporant 
altres perfils de població  atès a altres col·lectius com per exemple sen-
se-llar especialment a mesura que han anat tancat serveis extraordinaris. 
També s’hi fa recollida i distribució de roba i joguines. Des de Indian cul-
ture center al poc d’iniciar-se la pandemia van veure la necessitat d’oferir 
alimentació, doncs col·lectius propers van quedar especialment afectats, 
doncs afectats per lleis d’estrangeria o treballs precaris sense accés a al-
tres ajudes, la demanda i distribució no s’ha limitat a col·lectius migrants. 
Han obert un altre local per dedicar-se especialment per a la distribució.

Bretxa telemàtica
Des del Punt Òmnia de Calàbria 66 es treballa per alleugerir la bretxa 
telemàtica i segueix donant suport en aquests temps com alternativa a 
la presencialitat de les relacions i activitats especialment en població de 
major risc. També ha servit de punt per donar suport a les tramitacions 
telemàtiques per a accedir a recursos i serveis de l’administració, doncs 
aquesta és la via més ràpida o única per poder-hi accedir. Amb la col·la-
boració amb Servei solidari del Raval. Els ordinadors que hem obtingut en 
aquest pla pilot ens serà d’ajuda per població en pugui fer ús pels seus 
assumptes via telemàtica, i que voluntaris puguin donar-hi suport.

Sensellarisme
L’ONG De veí a veí s’ha posat en contacte entre altres entitats amb la 
Fundació Arrels per tal d’establir col·laboració, formació i coordinació per 
atendre a les persones sense llar.
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Habitatge
Des de fa anys FEM Sant Antoni ha denunciat la situació de la vivenda 
al barri i alhora ha donat suport als veïns que han tingut complicació, 
estudiant la situació, explorant les diverses opcions i acompanyant 
en la gestió. Es pot atendre els casos d’una manera particularitzada i 
discreta, tot i que es podrà establir connexió amb el sindicat de 
llogateres si es vol dedicar a la part més reivindicativa i política 
d’aquesta problemàtica. Des de fa uns mesos FEM Sant Antoni ha tornat 
a habilitar un punt d’assessorament presencial a Calàbria 66.

2.2. Accions adreçades a donar resposta a situacions de 
vulnerabilitat: necessitats bàsiques
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2.3. Accions adreçades a donar resposta situacions de 
vulnerabilitat: infància i joventut

L’Escoleta de Sant Antoni 
L’Escoleta de Sant Antoni és un projecte d’acollida, reforç escolar i lleure 
educatiu destinat als i les infants del barri de Sant Antoni, concretament 
per a aquells/es que es trobin  en una situació d’especial necessitat o vul-
nerabilitat. Els nens i nenes inscrits assisteixen a Calàbria 66 els dimarts i 
divendres de 16:45h a 19:00h per berenar, fer els deures i passar-s’ho bé 
amb activitats i jocs de lleure!.

Anteriorment ja existia un projecte de reforç escolar al barri, anomenat 
Projecte REIS (Reforç Escolar i Integració Social), impulsat des de l’As-
sociació de Veïns de Sant Antoni, però degut a la pandèmia aquest curs 
escolar no es va dur endavant. Tanmateix, la necessitat a la qual es volia 
donar resposta sí segueix existint. Les desigualtats amb les quals convivim 
exposen a la infància davant de situacions de vulnerabilitat i/o inestabili-
tat econòmica, familiar, d’habitatge, administrativa, entre d’altres. 

Moltes vegades, aquestes situacions acaben afectant negativament al 
rendiment i adaptació escolar dels nens/es o inclús portant al fracàs 
escolar, degut a què s’enfronten amb moltes dificultats afegides al seu dia 
a dia. Sovint a aquests infants els manca un acompanyament personalitzat 
pel que fa a l’àmbit acadèmic i per això, des de la Federació d’Entitats 
Calàbria 66, es busca tornar a oferir aquest suport psicosocial per als 
menors del barri de Sant Antoni, adaptant-lo a la nova realitat educativa, 
econòmica i social.

D’aquesta manera, l’Escoleta pretén ser un espai de suport socioeducatiu 
dels i les infants, reforçant-los en el seu estudi, capacitats relacionals i 
construcció de valors, coordinant-se amb les i els referents educatius 
(família, escola, serveis professionals, educadors/es socials...) i adap-
tant-se a les necessitats individuals de cada infant. També, més enllà del 
reforç escolar, els nens i podran gaudir d’activitats de lleure on es treba-
llaran els vincles personals i es fomentarà la convivencia grupal.

Des del 6 d’abril, un equip de 20 veïns/es voluntaris/es ha estat fent 
realitat i, també, els comerços del barri que formen part del SAC (Sant 
Antoni Comerç) han volgut col·laborar aportant aliments pel berenar dels 
infants inscrits!. Gràcies a les persones del barri que han participat i 
col·laborat juntes, 19 nens/es en situacions vulnerables derivats per 
diferents centres educatius o Serveis Socials, poden gaudir cada dimarts i 
divendres a Calàbria 66 de berenar, reforç escolar i activitats de lleure de 
manera gratuïta!.
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Casal infantil i juvenil
Des de fa anys a Calàbria 66 fem un casal durant els períodes vacacionals 
escolars intentant ajustar preus per fer-ho assequible i accessible a 
tothom. Aquest projecte es treballa en contacte amb els Serveis Socials 
del barri per atendre i incloure en aquesta acció també infants en 
situació de vulnerabilitat. Enguany i en el marc d’aquest projecte hem 
proposat crear beques per a famílies en situació de vulnerabilitat derivats 
des de les entitats queestan desenvolupant un paper d’emergència 
assistencial. Les beques s’han atorgat per al gaudi de les activitats del 
Casal infantil de Nadal-hivern, el Casal infantil d’estiu i el Casal de joves 
d’estiu.

Reis Macos
Cada any, abans del dia de dels reis mags, des de l’ONG De Veí a Veí 
s’ocupa d’oferir un regal als infants de famílies vulnerables així com a 
persones grans que acudeixen al centre de dia del carrer Campo Sagrado. 
Aquests regals es compren i compten amb el suport del comerç del barri. 
Aquest any 2021 el nombre de nens i nenes beneficiàries d’aquesta 
iniciativa ha augmentat exponencialment.

infants

joves

2.3. Accions adreçades a donar resposta situacions de 
vulnerabilitat: infància i joventut
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2.4. Accions adreçades a donar resposta situacions de 
vulnerabilitat: suport a la salut

També hem mantingut col·laboració amb l’àrea bàsica de salut de Sant Antoni, com no pot ser 
d’una altra manera, en la crisi sanitària aquesta col·laboració mútua s’ha intensificat.

Suport a la campanya de vacunació de la grip
Es va cedir paret dels espais que gestionem a Calàbria 66. Es van construir 
dos grans biombos en col·laboració amb la Cooperativa Propis i Propers, 
també del barri de Sant Antoni. Es va fer una difusió a les bústies del barri 
i es va donar suport als veïns que necessitaven un cop de mà per fer la 
reserva d’hora telemàtica.

La Marató de TV3
Des del CAP en col·laboració amb les entitats veïnals i les farmàcies 
s’acostuma col·laborar en campanyes per a la marató de torn. Enguany 
s’està preparant un exposició de fotos on es mostra com s’ha viscut la 
pandèmia al barri: des dels sanitaris, les tasques de voluntaris i la vivència 
del veïnat. Aquesta exposició s’instal·larà en la façana del mercat.

Reconeixement al personal sanitari
Des de les entitats volem reconèixer la tasca que han realitzat el conjunt 
del personal sanitari amb l’exigència afegida derivada de la pandèmia. 
Des de les entitats veïnals i el comerç estem preparant un obsequi a tot el 
personal de l’àrea bàsica de Sant Antoni. Els obsequis aniràn acompanyats 
de missatges del veïnat reconeixent la seva tasca. Alhora també volem 
reivindicar la ingent tasca a la que s’han hagut de dedicar sense haver 
incrementat significativament els recursos.

Vacunació Covid-19
En el mateix sentit que vam fer amb la grip també des de la Federació 
d’Entitats de Calàbria 66 hem facilitat espai i suport en tasques no 
clíniques per a la campanya de vacunació.
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2.5. Accions adreçades a donar resposta situacions de 
vulnerabilitat: suport al comerç de proximitat

Dins de la xarxa comptem amb associacions de comerciants del barri, des de fa temps el 
moviment associaciatiu de caire veïnal ha treballat conjuntament amb les associacions de 
comerciants, amb la crisis derivada de la COVID, la col·laboració hi ha estat present i alhora 
ha intensificat el suport veïnal al model comercial de proximitat i implicat amb el barri.
 

Riders solidaris: 
Des de l’ONG De Veí a Veí, des del voluntariat s’ha organitzat un 
servei de riders per adaptar-se a noves formes d’hàbits comercials, donar 
suport a la restauració i com estratègia de promoció del comerç de barri. 
Aquest servei es mirarà estabilitzar i profesionalitzar per afrontar un 
llarg termini.

Punt d’informació / acció del barri de Sant Antoni: 
Des del local de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de dilluns a 
divendres de 17 a 20h. Des del gener s’atén al veïnat que s’acosti per tal 
de donar informació i resposta a diverses problemàtiques. 
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2.6- Accions estructurals i generalistes 
adreçades al conjunt del veïnat

En l’acció de la xarxa, en el treball col·lectiu habitual comptem amb diverses iniciatives 
de diverses entitats/col·lectius per tal de donar suport a diverses problemàtiques que pateixen. 
En aquest sentit hem estructurat un punt presencial per tal d’informar de les iniciatives vigents 
i cercar suport a problemàtiques concretes.

Punt d’informació/acció del barri de Sant Antoni: 

  Local de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri, de dilluns a divendres de 17 a 20h.
 Circuit de resposta a partir d’iniciatives d’entitats o administració. Si no la resposta de suport 

no la tenim contemplada, la cerquem i afegim al circuit.
 Derivació activa: recollim dades de contacte per tal de que les entitats o serveis de 

l’administració es posin en contacte amb el veí.
 Contacte amb les iniciatives per participar-hi o col·laborar-hi.
 Possibilitat d’habilitar punt itinerant aprofitant esdeveniments al barri.
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3
 Balanç econòmic del projecte

Per més detall de l’execució econòmica del projecte, s’annexa documentació detallada de la 
inversió mensual organitzada en partides més concretes.

Recursos materials (Min. 30%)

Equips de protecció individual

Materials de suport a les xarxes de solidaritat

Impressió i difusió per a les activitats de les xarxes de solidaritat

Altres recursos emmarcats en les necessitats del projecte (alimentació)

Adaptació tecnològica / digital o de millora del servei

Material de suport a les activitats de les xarxes de suport

Servei/subministrament de connectivitat a la xarxa i instal·lació

Despeses de personal o prestació de serveis (Màx. 60%)

Projecte de reforç educatiu adreçat a infants/joves 

en situació de vulnerabilitat, L’Escoleta de Sant Antoni

Nòmina i seguretat social, L’Escoleta de Sant Antoni

Lleure accessible per a tothom, Beques de casal de Nadal i estiu 

per a infants i joves en risc de vulnerabilitat

Projecte de lleure educatiu adreçat a infants/joves en situació de 

vulnerabilitat, Casals infantils i juvenils comunitaris

Coordinació tècnica de la Xarxa, espais de governança, 

voluntaris i accions

TOTAL

425,00 €

103,64 €

623,81 €

5.016,10 €

1.131,10€

26,64 €

21,10 €

2.243,55 €

2.832,00 €

18,00 €

3.059,06 €

6.168,55 €

1.157,74 €

8.173,71 €

15.500,00 €

La dotació econòmica total del projecte Casals Comunitaris ha estat de 15.500 € que s’ha exe-
cutat de la manera que es detalla a continuació.


