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Context:

• Durant l’inici del confinament, a molts barris de la ciutat, veïnes i veïnes de

diverses associacions i col·lectius, i de forma espontània des de la pura

proximitat residencial (escala i botiga), s’han organitzat de maneres

diverses constituint xarxes comunitàries de solidaritat

• Les principals aportacions de les xarxes, en termes de gestió de la

emergència, han estat:

- el voluntariat (energia solidària)

- la capacitat de detecció i derivació de casos cap a serveis

- la immediatesa de la resposta

- la referencialitat i la proximitat



Què?

• Els Casals Comunitaris són un recurs que aspira a donar suport a les 
energies solidàries que s'organitzen als barris, entorn a les xarxes de 
suport, les iniciatives comunitàries, a partir de les crisis derivades de la 
Covid-19.

• L’Ajuntament de Barcelona des de la Direcció d’Acció Comunitària, aposta 
de manera decidida per potenciar el teixit social i comunitari que des del 
primer moment ha fet front a la crisi causada



Com? 

• Es tracta d’aprofitar els equipaments ja existents al territori oferint:

- Suport material 

- Acompanyament tècnic per treballar en les necessitats del barri.

- Punt logístic amb material informàtic

- Espai físic per reunions

- Suport organitzatiu i econòmic

• Aquesta inversió social és una demostració de com l’acció col•lectiva pot 
complementar les polítiques públiques socials municipals.



On?

A la Vila de Gràcia i al Camp d’en Grassot el Casal Comunitari de referència 
serà a la Violeta.

Amb Qui?

Al projecte participen entitats del territori, voluntariat, districte, Serveis 
Socials i Direcció d’Acció Comunitària



Quan?

• El projecte es va començar a planificar des del mes d’octubre de 2020 i l’idea és tirar 

endavant el punt d’informació durant el mes de desembre de 2020 i sobretot que tingui 

continuïtat

Per a qui?

• A partir de la detecció de necessitats feta en comú s’arriba a l’acord que cal un punt de 

suport de tràmits, un suport en temes de tramitació telemàtica. Una part important de la 

població no té el mitjans, ni el coneixement per poder accedir a demanar cites per 

Internet, fer tramitacions d’ajuts per via telemàtica, demanar un certificat digital, etc.



Casal Comunitari de la Violeta:

• El projecte principal és la creació d’un punt d’informació de tràmits i ajuts. Es donarà 

suport en la tramitació i informació. Comptarà amb ordinadors amb lector de targetes, 

impressores, webcams, etc. Serà ates per persones voluntàries. El veïnat podrà venir 

derivats per Serveis Socials, d’altres entitats o venir per iniciativa pròpia. L’atenció es 

donarà dos dies per setmana.

• Una altra línia del projecte és treballar per disminuir la bretxa digital, sobre tot en la gent 

gran, però també destinats a la població en general. Per poder fer això es donarà suport 

en qüestions bàsiques d’informàtica. 

• El casal comunitari està obert a incorporar la realització de nous projectes que donin 

respostes a les necessitats detectades



Gràcies per la vostra col·laboració!


