Calàbria 66: projecte 2017-2019
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1. INTRODUCCIÓ
Després d’un any i un trimestre que vàrem entrar a part de l’edifici de Calàbria 66 partint des
del pur voluntariat, després de seguir organitzant-nos un cop hi érem a dins, després d’haver
obtingut el reconeixement jurídic com a federació, després d’haver establert un primer marc
normatiu i reglamentari, després d’haver desenvolupat gran quantitat d’activitats, després
d’haver començat a plantejar projectes comuns, després d’haver establert algunes formules que
permetin l’autofinançament, després d’haver completat la contractació de noves professionals,
encetem el 2017 amb la intenció de completar els objectius i projectes que no vàrem poder
assolir durant l’any 2016 i ampliar-ne amb nous, per tal de seguir completant el que ens hem
proposat amb la creació de la Federació d’entitats de Calàbria 66. En altres paraules el que
pretenem per aquest 2017 és consolidar la Federació, el projecte i l’Espai: projectes en comú i
propostes pel barri. La raó de ser de Calàbria 66. Aquest treball tindrà una durada bianual, fins
l’any 2019.
Establir un projecte comú per a les veïnes i pels veïns és un punt essencial per Calàbria 66, un
punt que ja apuntàvem al 2016. Gràcies a un equip professional que coordini, gestioni, dinamitzi
i comuniqui durant el període 2017-2019, amb directrius des de la Federació i amb l’ajuda de les
comissions, s’estableixen les condicions per facilitar més espais en comú, més activitats i
projectes dirigits als interessos de les veïnes i veïns de Sant Antoni. I que tota aquesta activitat
realitzada pugui gaudir d’una visibilitat extensa al barri, al districte i a la resta de la ciutat. Per
un altre costat, es podrà desenvolupar un altre objectiu clau de la Federació, l’enfortiment de
l’associacionisme i la participació de veïnes i veïns del barri.
Entre aquests projectes o fites no assolides trobem:
 Un pla jove, per tal d’incorporar plenament un sector de la població que pot proporcionar
dinamisme i que representa una continuïtat generacional en l’associacionisme i l’activisme.
 Un pla de voluntariat, per tal d’articular i facilitar d’incorporació de voluntaris en les
dinàmiques i entitats que conformen Calàbria 66.
 Projecte del banc del temps, per tal de fomentar noves relacions i economia compatida entre
veïns i veïnes.
 Impulsar i completar estudis sobre les particularitats i necessitats barri.
 Ampliar i coordinar serveis comunitaris, com podrien ser les extraescolars, casals, d’atenció
a veïns i problemàtiques singulars o per a les entitats.
 Aproximar al barri una oferta i el treball cultural, ja sigui transcendint l’activitat de les parets
d’aquesta part d’edifici que ocupem, ja sigui desencapsulant allò artístic d’una suposada esfera
autònoma situada fora de la societat, ja sigui explorant i obrint nous àmbits artístics encara no
abordats des de la Federació.
 Un pla de comunicació que respongui a la necessitat de difusió no només per donar a
conèixer i promocionar les activitats que s’emprenen dins del marc de Calàbria 66, sinó també
per tal d’exposar que és i com participar de la Federació i els espais que gestionem.
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Alhora també per seguir treballant en la comunicació interna per tal de millorar la presa i
possibilitat d’informació, de decisió col·lectiva i mecanismes de transparència.
Un altre espai a incloure i aprofundir dins la dinàmica de Calàbria 66 dins del teixit social de barri
és el comerç de proximitat molt present encara a Sant Antoni. Una realitat que el projecte, ja als
inicis, tenia previst incorporar i que espera consolidar-lo en els propers anys, després de que el
2016 ja s’hagin produït algunes col·laboracions (Sant Antoni Comerç va col·laborar en
l’esponsorització de la Festa el 2016) o la col·laboració amb les jornades tipus de dia de la música
(on es coordinen concerts a bars i comerços durant un cap de setmana de música de proximitat
i respectuosa amb el descans del veïns).
També fomentar la col·laboració amb altres agents importants del barri com per exemple el CAP
de Manso o escoles per tal d’avançar amb una concepció comunitària del barri.
En aquest sentit de barri també durant aquest any seguir oferint Calàbria com un espai des de
on es pugui reflexionar, discutir i seguir el que esperem que sigui la fase final de la implantació
del mercat remodelat, lloc, que podríem qualificar quasi d’insigne del barri.
Finalment també tenim la intenció de continuar reflexionant i actuant per tal d’abordar aspectes
com seria la qüestió de gènere en la participació en els òrgans de decisió i deliberació de Calàbria
66, la transparència per tal que les decisions i actuacions des de Calàbria puguin ser accessibles
a tot aquell que hi estigui interessat. També en la implantació i optimització del marc normatiu
i les decisions que prenem per tal d’ajustar-se als objectius i valors que des de la Federació hem
consensuat.
En sí el pla és ambiciós i moltes de les tasques i fites que ens proposem no s’esgotaran en aquest
període, doncs algunes d’elles són de llarg recorregut, si més no ens proposem avançar d’una
forma efectiva en aquestes direccions que hem plantejat.
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2. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
2.1. DENOMINACIÓ DADES BÀSIQUES
Denominació: Federació d’Entitats Calàbria 66
Adreça: Avinguda Mistral 30, baixos 08015 Barcelona
CIF: G-66605031
Àmbits d’actuació:


Participació



Associacionisme



Acció comunitària



Cultura



Educació

Telèfon de contacte: 931 720 194
Adreça de correu electrònic: info@calabria66.net
Adreça web: www.calabria66.net
Persona de contacte: Aida Leal (gerència)

2.2. OBJECTIUS DE L’ENTITAT
Calàbria 66 és l’espai de referència sociocomunitària al barri. Un espai fet des de la ciutadania i
per la ciutadania amb l’objectiu de fomentar la convivència, la solidaritat i la cultura, habilitant
espais de confluència entre les diverses entitats i col·lectius que en formen part. La participació
de les entitats en el marc de la federació permet mantenir la pròpia identitat i autonomia de
cadascuna, tot aportant els seus recursos, les seves habilitats, els seus coneixements i les seves
iniciatives. D’aquesta manera, totes les entitats es beneficien d’aquesta relació, i en surten
reforçades en la seva capacitat d’actuació, incidència i visibilitat social.
El treball de la federació, descansa sobre tres pilars fonamentals, fruit de la reflexió col·lectiva.
Aquesta configuració té l’objectiu d’organitzar el treball i el projecte resultant dels diferents
espais participatius, tot concretant-lo en propostes, activitats i projectes. Aquestes línies
s’agrupen en els tres àmbits d’actuació següents:
●

Veïnatge

●

Educació

●

Artístic
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Des d’aquests àmbits d’actuació, les entitats i col·lectius vinculats així com les veïnes i els veïns
del barri, s’organitzen, tot generant debats, vehiculant propostes i promovent projectes que
sorgeixen de la pròpia vivència i de les pròpies necessitats dels veïns i veïnes del barri.

2.3. BREU HISTÒRIA
L’edifici Calàbria 66 té els seus antecedents immediats com a seu històrica de la ONCE. Fins l’any
2007 aquesta entitat va ocupar els espais de l’immoble, que posteriorment al seu trasllat, van
ser venuts a una empresa. Aquesta empresa, tot i demanar la llicència per a la posada en marxa
d’un equipament privat, finalment no va dur el projecte a terme, deixant l’espai sense continguts
ni inquilins. Durant el desús, l’immoble no va tenir cap manteniment específic, fet que tenia com
a conseqüència un ràpid deteriorament.
L’any 2011, l’Ajuntament de Barcelona compra l’immoble i passa ser de gestió pública. En el
moment que es realitza aquesta transacció l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Antoni
comença a fer seguiment de l’estat de la qüestió, amb l’objectiu de reivindicar i aconseguir un
equipament pel barri on el veïnat hi pugui participar tot proposant el contingut del mateix.
Al juliol de l’any 2012, es detecten aquelles persones interessades en formar part d’un grup
impulsor, que comença a funcionar durant el mes de setembre del mateix any. L’objectiu
d’aquest grup de treball era: fer seguiment de l’estat de l’edifici, recollir informacions sobre la
posició de l’Ajuntament envers el projecte i fer de corretja de transmissió entre les entitats i
col·lectius del barri.
Al llarg de l’any 2015 les entitats i col·lectius s’organitzen per tal d’explorar noves vies que
formalitzin la seva relació i la voluntat de treball en xarxa, també amb l’objectiu de cercar la
millor manera (jurídicament parlant) de gestionar el futur Espai Veïnal del barri. Aquests debats
donen fruit en la constitució de la Federació d’Entitats Calàbria 66.
Finalment, a la tardor de l’any 2015 l’edifici entra en funcionament amb la cessió de la gestió
d’una part de la planta baixa i part del soterrani 1 així com la gestió compartida de dues aules
de la primera planta i l’auditori pels veïns i veïnes del barri. El 24 d’octubre de 2015 s’inaugura
oficialment mitjançant una festa de lliurament de claus organitzada per la federació.
L’any 2016 ha estat tot un repte per a la dinamització de l’Espai Veïnal. Mitjançant l’activitat
voluntària, s’ha dotat a l’edifici de contingut en els seus diferents espais. Però també s’ha
comprovat que assumir una correcta gestió i desenvolupament del projecte de Calàbria 66 des
del voluntariat és complicat i en ocasions inviable, tenint en compte la conciliació personal i
professional del voluntariat.
Un cop extreta aquesta conclusió, la federació ha treballat per augmentar progressivament el
finançament i els recursos i oferir una correcta gestió de l’espai i dels continguts del mateix: una
activitat liderada pel voluntariat amb el suport en la gestió de professionals amb experiència en
l’àmbit del Tercer Sector.
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2.4. COMPOSICIÓ BASE SOCIAL
La federació està composada per una quarantena d’entitats i col·lectius que treballen en
diferents àmbits d’actuació concretats en el veïnatge, l’educació i l’artístic. tenint en comú el
desenvolupament dels seus projectes en el barri de Sant Antoni. Aquestes entitats estan
formades per veïns i veïnes del barri de Sant Antoni i del seu àmbit d’influència.
Les entitats i col·lectius que formen part de la federació, són:
●

Coral Xaragall

●

AMPA Ferran Sunyer

●

De Veí a Veí

●

Penya Barcelonista de l’Eixample

●

O. Atlètic Club Esport i Natura

●

Unió Excursionista de Catalunya (UEC)

●

XarxAntoni

●

El Cordill

●

AAVV de Sant Antoni

●

AMPA Joan Miró

●

AMPA Diputació

●

Poemes al Nas de la Lluna

●

Associació Pro-Teatre Talia Olympia

●

Associació Teatral La Matraka, Capacitats integrades +x+, Interruptus, kmaku

●

Associació per al desenvolupament de projectes solidaris per al Sáhara (APSS)

●

AMPA Ernest Lluch

●

Associació Planeta Babel

●

Associació Cultural Scorza

●

Brain & Beer Barcelona

●

SI Espai Prize

●

Espai de Debat

Però seguint la voluntat de fer de Calàbria 66 un espai ampli, també inclou un gran novembre
de col·lectius, sense que l’estatus jurídic sigui un requisit excloent. Col·lectius que són actius en
la gestió i en el desenvolupament d’activitats pròpies de Calàbria 66.
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 Agrupament Escolta i Guia Pau
Claris
 Agrupament Escolta i Guia St Antoni
Abad
 Agrupament Escolta i Guia Sant
Ferran


Escola Pia Sant Antoni



AMPA Escola Salesians Rocafort



Assemblea de Joves Sant Antoni



Barcelona Futbol Botons Associació

Ciutat Beta



Diables de Sant Antoni



Escola CEIP Joan Miró



Escola CEIP Ferran Sunyer



Escola d’Adults AFA Pere Calders



Escola de música Art Music

Associació Abogados Bolivianos



Teatre El Triangle



Teatre GATS



Teatre GTR



NuriaDansa



Impro social



Unió de Músics

 Associació de memòria històrica de
Sant Antoni

 Centre de Normalització Lingüística
de l’Eixample




 Escola de música Escola de Músics
JPC



Fem Sant Antoni



GLAS



Refugi Sant Antoni



RecreArte



Cor de Ponent



Coral Kantikipugui



AMPA Tres Tombs



INT ENT ANT- Fem companyia



Espai literari C66



Red Phone Promotions



Escola Pia Sant Antoni



Federació ECOM



Escola Salesians Rocafort



Associació Mujeres de Bangladesh



Esplai La Nivaira



Tea and Talk



Esplai Totikap



Can 70



Academia Plàstic



BGMC-Barcelona Gay Men Chorus



The Sound Dreamers



Felicitatis Comedia



Swing Spank the baby



Horteres de Sant Antoni

A més també s’inclou veïns que a títol particular participen del dia a dia de la Federació.
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2.5. ORGANIGRAMA I FUNCIONAMENT
La Federació d’Entitats Calàbria 66 s’organitza tenint en compte els principis de democràcia i
participació. Mitjançant l’acord de totes les entitats membre, s’han dissenyat diferents espais
on totes les opinions de les entitats i col·lectius federats, així com dels seus representants,
puguin ser expressades, escoltades i tingudes en compte, incidint directament en les decisions
que es prenen.
Assemblea
L’assemblea és l’espai esdevé l’òrgan sobirà de la Federació. Tot i que la gestió diària de la
federació i la participació en la mateixa es dóna en d’altres espais, l’assemblea té la funció de
ratificar les propostes, prendre decisions de transcendència per a l’existència i el funcionament
de la federació. Aquest espai és convocat un cop l’any amb caràcter ordinari.
Junta
La Junta Directiva regeix, administra i representa la federació. Els càrrecs són escollits per
l’Assemblea i són exercits per persones diferents, representants de les entitats membre. La Junta
es reuneix amb periodicitat mensual.
Comissió Permanent
La Comissió Permanent té l’objectiu de regular el funcionament de l’Espai Veïnal de Calàbria 66
i és el nexe entre les diferents Comissions de treball i la Junta de la Federació. La Comissió
Permanent es reuneix amb periodicitat mensual.
Comissions de treball
El treball de Calàbria 66 es vertebra en tres eixos d’acció: veïnatge, artística i educació, que són
representats mitjançant les comissions de treball. Aquestes comissions tenen com a objectius
donar suport a la Comissió Permanent en la gestió de l’Espai Veïnal així com crear i proposar
activitats i projectes conjunts que donin resposta a les necessitats del barri. Les comissions de
treball s’autogestionen elles mateixes i acorden la periodicitat de reunió que oscil·la la
periodicitat quinzenal o mensual.

2.6. DOCUMENTS INTERNS
Amb l’objectiu de donar un mínim de garanties que permetin l’exercici democràtic i participatiu
de totes les entitats i col·lectius membre de la federació, es disposa de diferents documents que
regulen els diversos espais existents. Aquests documents són el resultat del treball i les
aportacions de totes les entitats membre, concretats en:
● Estatuts de la federació
● Memòria de desenvolupament
● Reglament intern
anual
● Normativa de cessió d’espais
● Pressupost anual
● Projecte de desenvolupament
● Balanç anual
anual (que concreta els objectius
generals en anuals)
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3. JUSTIFICACIÓ
Parlem de consolidar el projecte de la Federació d’entitats Calàbria 66 i com a part d’aquest
també l’Espai que gestionem; això implica la necessitat, o millor dit de la conveniència o virtuts
que pot aportar, el projecte Calàbria 66 al barri.
Tal com hem assenyalat a Calàbria 66: memòria 2016 hem constatat la necessitat d’espais per
tal que les diferents entitats i col·lectius puguin desenvolupar les activitats pròpies. Tanmateix
també hem destacat els beneficis de disposar d’un espai de trobada que fomenti la cooperació
i la vida col·lectiva del barri.
Per altra banda el projecte de la Federació no s’atura en l’espai físic i el que aquest pot
proporcionar com a tal, sinó que aquest equipament i la gestió veïnal tenen sentit per allò que
pot aportar al barri, el barri entès de forma amplia, evitant confondre el barri amb els que ja
estem inclosos en la federació. Així doncs el projecte de la Federació i la seva raó de ser no
s’entenen sense la voluntat d’intervenir des de la visió veïnal al nostre barri.
Seguint aquestes lògiques en aquest període 2017-2019 hem decidit desenvolupar tot un seguit
d’iniciatives que permetin consolidar aspectes que durant el 2016 i els anys precedents (anys
caracteritzats per la reivindicació i la construcció del projecte), no hem pogut dur a terme o
completar. Així doncs amb mires d’endreçar podem dividir els aspectes a desenvolupar a àmbits
com la Federació, el Projecte i l’Espai.
Tot i que la Federació sorgeix d’un llarg procés participatiu ens trobat amb dificultats per
desenvolupar de forma plena les decisions col·lectives. Decisions que lliguin amb les
temporalitats pròpies de les necessitats de gestió i d’intervenció sobre la vida del barri. També
en aquest exercici, des del voluntariat, ens hem adonat que hi ha aspectes relacionats amb la
participació que s’haurien de tenir en compte i estar presents en el dia a dia. Aspectes com el
gènere, com l’aplicació de la transparència han estat assenyalats en processos de reflexió com
quelcom a treballar i a implementar.
Alhora també, hem trobat patent que cal una ampliació i potenciació de la participació de
sectors de la població que no s’han integrat de forma plena. En aquest cas parlem dels
adolescents i joves, doncs més enllà de l’acció desenvolupada en entitats infantils/juvenils,
creiem que podria anar que la implicació dels adolescents i joves pot ser més amplia i
determinant. Aquest és un sector de població estratègic, no només pel dinamisme que pot
comportar, sinó també per la seva edat s’erigeix com una continuïtat i relleu generacional en
l’activisme i l’associacionisme del barri. Volem doncs que els adolescents i els joves, com els
demés agents prenguin la Federació, el projecte i l’Espai com a seu, com a comú. Però no podem,
i sobretot no volem, plantejar-ho des de la idea de predissenyar quelcom per incloure’ls, la
nostra intenció és que aquest col·lectiu defineixi com volen participar i col·laborin en la
construcció i el desenvolupament de la nostra Federació.
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Fent una repassada al desplegament de les activitats i la dinàmica seguida en l’any anterior
constatem que l’actuació a Calàbria 66 ha estat fruit de les iniciatives de les diferents entitats i
col·lectius. D’aquesta forma les activitats i les iniciatives conformaven un mosaic ple de
propostes aïllades, fent complicat veure-hi una relació entre les diferents peces. Fruit de la
convivència en un mateix espai i de voluntats, la relació entre les entitats i col·lectius ha propiciat
la col·laboració entre aquestes. Però encara trobem que hi ha la necessitat en tots els àmbits
d’actuació de Calàbria de conformar projectes comuns, que articulin la oferta d’activitats que
treballem des de Calàbria i per poder respondre a les necessitats que detectem al barri. Aquest
ha de ser un dels objectius de treball principals del bienni 2017-2019: realitzar projectes
promoguts des del veïnat i adreçats al propi veïnat.
Ja hem començat a treballar en el sentit de respondre a mancances, atendre problemàtiques i
enriquir la vida del barri. Aquest treball en gran part també ha estat fruit de les iniciatives de les
diferents entitats o de la col·laboració entre algunes d’aquestes. Aquesta forma d’actuar també
provoca que la proposta d’actuació no acabi de ser del tot integral i complerta. En aquest sentit
creiem que és necessari establir les activitats i serveis integrats en projectes comuns, uns
projectes que no anul·lin la espontaneïtat de les diferents entitats i col·lectius. També des
d’aquestes posicions i intervencions al barri, que volem encarar amb un plantejament
comunitari i de creació de comunitat, cal intensificar la creació i enfortiment de xarxes que van
més enllà de les pròpies entitats i col·lectius que integren o poden integrar-se dins de la
Federació d’entitats de Calàbria 66.
Amb la coordinació i integració de les diferents activitats, espectacles i serveis, conjuntament
amb l’establiment de xarxes amb altres entitats i institucions, podrem aspirar a crear el
contingut per tal d’esdevenir un centre de referència al barri. Un lloc on els veïns puguin
apropar-se per gaudir o aprofitar-se del que anem oferint des de Calàbria 66, on venir a
informar-se sobre diferents activitats, serveis i altres aspectes del barri, i un lloc atractiu per
poder-hi participar i col·laborar en la construcció del barri. Tanmateix durant el període 20172019 volem potenciar especialment que els actes que transcendeixen a l’Espai, ser presents en
dates assenyalades dins les tradicions i l’agenda anual del barri i ser present en els debats i
mobilitzacions veïnals. Aquesta cerca de la visibilitat i del protagonisme en la vida del barri, no
és un objectiu en sí mateix, doncs és un mitjà, ja que finalment l’objectiu de la Federació i allò
que uneix al seus integrants és el treball pel barri des d’una base veïnal.
Per tal de poder assolir la tasca al servei del barri i el veïnat cal una millora de la difusió, per tal
de fer conegut i proper Calàbria 66 al veïnat del barri i més enllà. Així doncs ens cal poder
explicar qui som; som quelcom singular pel que fa el districte de l’eixample, un equipament
gestionat pel veïnat organitzat amb mires d’actuar al i per el barri. Som un projecte que està
obert a la participació, per correspondre a les inquietuds i als anhels del veïnat. Així doncs també
hem de ser capaços d’explicar i aconseguir una forma fàcil de participació. I fer visibles les
nostres activitats, projectes i serveis. Ens cal doncs avançar amb la difusió, una difusió que arribi
a tothom, que no exclogui a ningú.
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4. DESTINATARIS DEL PROJECTE
El projecte que duu a terme la Federació d’Entitats Calàbria 66 així com les accions plantejades
a desenvolupar durant el transcurs d’aquest període 2017-2019 van adreçades a persones de
totes les edats, veïns i veïnes, del barri de Sant Antoni. Estem parlant d’uns beneficiaris directes,
segons dades de l’oficina d’estadística del padró municipal de Barcelona, de 38.248 persones
(un 14’5% del total del districte de l’Eixample), segons dades de l’any 2015.
Tanmateix, l’acció que es desenvolupa a Calàbria 66 no només beneficia al veïnat del barri de
Sant Antoni, també va dirigida de manera directe als veïnats dels barris de la seva zona
d’influència: El Raval, el Poble Sec, l’Antiga Esquerra de l’Eixample i la Nova Esquerra de
l’Eixample.
Alhora també les accions que es duran a terme tenen com a promotors i destinataris també a
les pròpies entitats i col·lectius que conformen la Federació, potenciant la seva capacitat d’acció
conjunta i oferint recursos col·lectius.
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5. OBJECTIUS
Aquest període 2017-2019 la Federació parteix ja de l’experiència dels anys de construcció
previs i del primer any acomplert en la gestió de l’espai: l’any 2016. Aquesta experiència ha estat,
en general, positiva. Però tota experiència ha d’anar acompanyada d’una valoració crítica, que
ens permeti seguir millorant i afrontant els reptes de futur.
El projecte de l’any 2017-2019 parteix d’aquesta valoració dels anys anteriors (especialment de
les valoracions de l’any 2016) i dels objectius i tasques que no han pogut acomplir-se per
diferents motius (manca de recursos econòmics, humans, entre d’altres). Tot el treball d’aquest
període, l’englobem en l’objectiu general següent:

Consolidar la federació, el projecte i l’Espai

Per tal de concretar aquest objectiu, organitzem els objectius específics en tres blocs temàtics:
●

Organització

●

Projecte

●

Espai

Aquests blocs temàtics tenen associats els objectius específics, que es concreten en accions,
indicadors d’avaluació i activitats previstes a continuació:
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ORGANITZACIÓ

Objectiu específic
Debatre i replantejar una
proposta de pla de
participació per a la
federació

Indicadors d’avaluació dels resultats







Definir una proposta
atractiva per a la

participació dels i les joves
en el marc de la federació i
a l’Espai Veïnal de Calàbria 
66


Número de reunions i debats realitzats
Document de conclusions, especificant
els diferents espais de participació i
decisió i les seves atribucions (Pla de
participació)
Grau de suport a la proposta de Pla de
Participació expressada per l’Assemblea
de la Federació
Document proposta de línies d’actuació
Anàlisi de la realitat dels i les joves del
barri
Grau de participació dels components de
les entitats juvenils i seccions juvenils
vinculades a Calàbria 66
Document de Pla Jove
Grau de suport a la proposta de Pla Jove
expressada per l’Assemblea de la
Federació

Activitats proposades










Xerrades-debat de la mà
d’experts en participació o
aspectes relacionats
Extracció de conclusions
Punt en l’Assemblea per
l’aprovació

Agents involucrats






Punt en l’Assemblea per
l’aprovació
Document d’anàlisi de la realitat

dels joves del barri (composició,
llocs de trobada, propostes de

millora, necessitats, etc.)
Coneixement de propostes de

participació juvenil que són
referents
Aplicació de les conclusions
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Junta
Comissió Permanent
Comissions de veïnatge,
d’educació i d’artística
Experts en participació
Equip professional

Entitats, col·lectius i seccions
juvenils del barri
Entitats referents en
participació juvenil
Equip professional

Temporalització

Gener - desembre
2017
Gener - desembre
2018
1r trimestre 2019

Gener - desembre
2017
Gener 2018desembre 2019

PROJECTE

Objectiu

Indicadors d’avaluació dels resultat

Activitats proposades


Generar projectes
articulant-los en una
proposta comuna





Correspondre a
necessitats, inquietuds i
anhels del veïnat.





Número d’entrevistes realitzades per a la
detecció contactes bilaterals entre

entitats per a la realització de projectes
Número de projectes conjunts realitzats
per les comissions

Número de projectes conjunts realitzats
entre les diferents comissions
Número de projectes adreçats al barri
Document d’anàlisi de la realitat del

veïnat del barri de Sant Antoni



Entrevistes amb les entitats i
col·lectius membre així com
amb les diferents comissions en
el seu conjunt
Xerrades formatives sobre la
realització de projectes
Jornada d’experiències i bones
pràctiques realitzades en
d’altres barris
Assessorament personalitzat a
entitats, col·lectius i veïns i
veïnes per a la detecció
d’oportunitats i possibles
realitzacions de projectes
Acompanyament i dinamització
dels punts de treball sobre
projectes de les diferents
comissions
Anàlisi del veïnat del barri de
Sant Antoni
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Agents involucrats







Comissions de veïnatge,
d’educació i d’artística
Comissió Permanent
Entitats , col·lectius i veïnat
interessats en la realització
de projectes en el marc de
Calàbria 66
Equip professional

Temporalització

Gener 2017 desembre 2019

ESPAI

Objectiu

Indicadors d’avaluació dels resultat



Esdevenir un espai de
referencia al barri




Activitats proposades


Número d’activitats, projectes i
iniciatives acollides
Número de projectes i iniciatives
sorgides de l’espai relacional comú
Grau de coneixement dels veïns i veïnes
del barri sobre l’Espai Veïnal Calàbria 66
Número de connexions entre entitats,
col·lectius i veïnat del barri








Potenciar les accions de

difusió per donar a
conèixer l’Espai Veïnal,

com participar del mateix i
què s’ofereix


Document de pla de comunicació
Grau de dinamització de les xarxes
socials
Incorporació de noves xarxes socials i
altres canals de comunicació
Número d’impactes en mitjans de
comunicació
Grau de coneixement de l’Espai Veïnal
Calàbria 66 per part dels veïns i les
veïnes del barri






Festa de l’aniversari de Calàbria
66
Activitats en col·laboració amb
d’altres entitats i projectes
(Mistralçotada, Diada de Sant
Jordi, etc)
Contactes i establiments de
col·laboracions amb les
diferents institucions,
agrupacions i agents del barri
Reunions participatives per a la
construcció del pla de
comunicació de Calàbria 66
Aplicació i reajustament de les
accions
Dinamització de punts
d’aquesta temàtica en diferents
reunions de les comissions amb
l’objectiu de recollir les
particularitats comunicatives de
cadascuna
Reunions de seguiment i treball
tècnic
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Agents involucrats












Temporalització

Veïnat del barri
Comissions de veïnatge,
d’educació i artística
Veïnat del barri de Sant
Antoni
Junta
Comissió Permanent
Equip professional

Gener 2017desembre 2019

Comissions de veïnatge,
d’educació i artística
Junta
Comissió Permanent
Equip professional

Gener 2017desembre 2019

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
La implantació i el desenvolupament del projecte Calàbria 66 pel període 2017-2019 es durà a
terme aplicant una metodologia basada en els principis de democràcia i participació. Això no
suposa cap novetat en relació amb el projecte que la federació està desenvolupant en l’actualitat
ni en relació amb d’altres. Però per la Federació d’Entitats Calàbria 66 suposa un repte pel seu
procés de configuració interna i externa.
Per a poder-ho dur a terme amb èxit, suposarà invertir temps i recursos en espais de diàleg, en
copsar totes les sensibilitats per tal que puguin ser recollides i reflectides en els diferents
documents i accions.
Les grans línies de treball d’enguany, es concretaran entorn a les eines següents:
 Pla de participació, de voluntariat i formació
Per tal de poder seguir amb el procés de construcció i enfortiment de la federació, cal anar
desenvolupant els diferents espais de participació i decisió. Calàbria combina una participació
organitzada a través d’associacions i col·lectius, a l’hora que inclou la participació individual dels
veïns i veïnes que tenen interès per fer quelcom cap el barri en el marc de l’Espai Veïnal. Aquesta
combinació de visions sobre la participació és la que cal treballar i posar en comú. El resultat
(document del Pla de Participació) ens servirà com a document marc per establir el marc de
referència en els propers anys.
 Pla Jove
Atraure i vincular als joves a l’Espai de Calàbria 66 és una prioritat per tal d’oferir i definir un
contingut i uns projectes adreçats a aquest col·lectiu. A més, la renovació generacional de les
entitats del barri passa també per saber atraure i donar cabuda al col·lectiu adolescent i juvenil
en les seves propostes associatives. Actualment, existeix una realitat d’entitats que treballen
amb aquest col·lectiu, que estan directament formades i dirigides per gent jove. Però d’altres,
manquen de tot el contrari. El Pla Jove de Calàbria 66 vol ser l’eina per aconseguir això, com per
també retroalimentar al mateix temps a les entitats en la mateixa línia.
 Pla de comunicació
Per poder arribar a més veïns i veïnes del barri, és imprescindible poder comunicar bé qui som,
què fem i quines propostes pel barri tenim. El pla de comunicació ha de ser una de les altres
contribucions internes a la construcció de Calàbria 66 per aquest període 2017-2019. Definir
necessitats comunicatives, suports, missatges i públic objectiu per a cada acció és quelcom
fonamental per vincular a més persones en el projecte. Aquestes eines seran les principals a
treballar, però no les úniques. Existeixen altres projectes i accions de menys envergadura (Banc
del Temps, tallers extraescolars, casal per a infants, entre d’altres) que també tindran lloc i es
donaran a terme al llarg de l’any.
17

7. CRONOGRAMA
Amb l’objectiu de temporalitzar correctament les accions que es desprenen dels diferents objectius específics marcats, es preveu el desenvolupament
de les diferents accions al llarg de l’any 2017 següent cronograma:



Bloc Federació: Debatre i replantejar una proposta de pla de participació per a la federació

2017
ACCIÓ/MES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

Diagnosi prèvia
Preparació del procés
Difusió i informació del procés
Assemblea plenària d’inici procés
Disseny del procés i metodologia de
treball
Valoració de les accions
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JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

2018
ACCIÓ/MES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

Cicle de xerrades-debat amb experts
en participació
Grups de treball específics
Assemblea general d’aprovació de
conclusions
Implantació d’accions
Valoració de les accions

2019
ACCIÓ/MES
Assemblea general d’aprovació de
conclusions
Implantació d’accions
Valoració de les accions i introducció
de millores

19



Bloc Federació: Definir una proposta atractiva per a la participació dels i les joves en el marc de la federació i a l’Espai Veïnal de Calàbria 66

2017

ACCIÓ/MES

GEN

FEB

MAR

ABR

Elaboració d’un document proposta
de Pla Jove (línies d’actuació)
Recerca de finançament
Document d’anàlisi de la realitat dels
i les joves del barri
Mapeig de propostes per a
adolescents i joves en el barri
Proposta de dinamització adreçada a
joves vinculats (de les entitats)
Valoració de les accions i introducció
de millores

20

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

2018
ACCIÓ/MES

GEN

FEB

MAR

ABR

Elaboració d’un document proposta
de Pla Jove (línies d’actuació)
Recerca de finançament
Document d’anàlisi de la realitat dels
i les joves del barri
Definició d’accions per a concretar
Dinamització de grups de joves.
Presentació del projecte Calàbria
entre aquest col·lectiu
Valoració de les accions i introducció
de millores

21

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

2019

ACCIÓ/MES

GEN

FEB

MAR

ABR

Elaboració d’una programació
estable per a joves
Implantació de la proposta
Recerca de finançament
Valoració de les accions i introducció
de millores

22

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES




Bloc Projecte: Generar projectes articulant-los en una proposta comuna
Bloc Projecte: Donar resposta a necessitats, inquietuds i anhels del veïnat

2017

ACCIÓ/MES

GEN

FEB

MAR

ABR

Entrevistes amb entitats i col·lectius
membre així com amb les diferents
comissions
Xerrades formativa sobre la
realització de projectes
Jornada d’experiències i bones
pràctiques en projectes
Assessorament personalitzat a
entitats, col·lectius i veïnat per a la
detecció de possibles projectes
Acompanyament i dinamització dels
punts de projectes en les diferents
comissions que ho requereixin
Anàlisi del veïnat de Sant Antoni
Valoració de les accions

23

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

2018 i 2019
ACCIÓ/MES

GEN

FEB

MAR

ABR

Entrevistes amb entitats i col·lectius
membre així com amb les diferents
comissions
Assessorament personalitzat a
entitats, col·lectius i veïnat per a la
detecció de possibles projectes
Acompanyament i dinamització dels
punts de projectes en les diferents
comissions que ho requereixin
Valoració de les accions

24

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES



Bloc Espai: Esdevenir un espai de referència al barri

2017
ACCIÓ/MES

GEN

FEB

MAR

ABR

Organització de la Festa d’aniversari
de Calàbria 66
Participació
en
activitats
i
col·laboració amb d’altres entitats
Contactes amb altres recursos del
barri (entitats, col·lectius, agents,
etc)
Valoració de les accions proposades i
el seu impacte

25

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES



Bloc Espai- Potenciar les accions de difusió per donar a conèixer l’Espai Veïnal, com participar del mateix i què s’ofereix

2018
ACCIÓ/MES
Reunions participatives per
construir el Pla de Comunicació

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

a

Elaboració del document proposta
Aplicació i/o reajustament d’accions
del Pla de Comunicació
Reunions de seguiment i treball
tècnic
Valoració de les accions

2019
ACCIÓ/MES
Implantació de les accions
Aplicació i/o reajustament d’accions
del Pla de Comunicació
Valoració de les accions
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8. COMUNICACIÓ
Com comunicarem i a qui ho farem és un dels punts complexes a definir en el plantejament per
al període 2017-2019. Com s’ha fet referència en els punts anteriors, el treball d’aquests propers
anys es centraran principalment en definir i generar un pla de comunicació que concreti què
volem comunicar, a qui ho volem comunicar i com ho volem comunicar. Tota aquesta tasca,
tenint en compte les diferents sensibilitats i peculiaritats dels projectes i iniciatives que es
desenvolupen a Calàbria 66 i sense que entrin en conflicte o contradicció entre elles.
Malgrat tot aquests condicionants i aquestes casuístiques, la comunicació enguany parteix del
punt en el que s’ha dut a terme durant l’any 2016, tenint en compte una visió interna com una
visió externa de les actuacions. Pel que fa a la comunicació externa, es seguirà amb la publicació
del Quinzenal (recull d’activitats de cada quinzena), tot millorant-ne el suports com les accions
de difusió mitjançant la plana web i les xarxes socials. Pel que fa a la comunicació externa, a més
de les eines anomenades anteriorment, que actualment també tenen un caràcter extern i
divulgatiu, es treballarà per a generar contactes i establir noves oportunitats amb els mitjans
de comunicació habituals com amb d’altres de nous.
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9. RECURSOS NECESSARIS
Per al correcte desenvolupament de les activitats i projectes a Calàbria 66 necessitem dels
recursos i la infraestructura següent:
 Espais adequats i adaptats: Calàbria 66
Disposem dels espais propis de l’Espai Veïnal de Calàbria 66 per a poder dur a terme les diferents
accions plantejades. Per a la realització d’altres tipus d’accions, farem ús dels locals d’altres
entitats i col·lectius del barri i de l’espai públic en general (carrers, places, avingudes, si s’escau).
 Personal
Per tal de poder aconseguir la màxima excel·lència en allò que fem hem de vetllar per la qualitat
del projecte. Necessitarem la col·laboració de personal professional (remunerat) i voluntari per
a les diferents accions i projectes a desenvolupar i de l’equip professional de la federació.
 Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que cobreixin les activitats que es
desenvolupen des de la federació
 Internet, ordinadors i telèfon
 Recursos per les xerrades com dossiers, exercicis, etc...
 Material d’oficina, com tinta d’impressora, folis DIN-A4
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