L'ÀGORA

DEL P L A #1
PLA COMUNITARI

POBLENOU
CONVOCATÒRIA
DIA:
LLOC:
ASSISTÈNCIA:

#1
Dimecres 6 d'abril de 2022
Casal de Barri del Poblenou. Rambla del Poblenou, 49

Van participar representants de les següents entitats, xarxes, serveis:
Xarxa Antirumors del Poblenou; Taula Eix Pere IV; AVV Poblenou; Assoc. La cuina que
Canta; Assoc. Cultural i Social Bac de Roda | Casal de Barri Bac de Roda, Centre de
Serveis Socials del Poblenou; Centre Cívic Can Felipa; Direcció de Serveis d'Acció
Comunitària.

S'EXCUSEN:

Xarxa d'Aliments del Poblenou

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L'AVV Poblenou, entitat gestora del PDC Poblenou (Apropem-nos) dona la
benvinguda i repassa breument els canvis, quant a la gestió, organització i estratègia
del Pla Comunitari del Poblenou des de la passada convocatòria (2020-21) fins ara.
L'equip tècnic explica breument el sentit d'aquest espai i il·lustra les principals línies
d'actuació del PDC, amb el suport d'una infografia impresa i atorgada a les persones
presents.
>> l'ÀGORA DEL PLA, vol ser l'espai de governança i seguiment del PDC, amb
periodicitat trimestral i un format àgil, operatiu i pràctic, que respongui als objectius
de compartir amb el territori les actuacions del PDC, convidar al treball en xarxa per
tal d'optimitzar els recursos i sumar esforços, idees, AIXÍ COM recollir propostes,
(RE)pensar conjuntament accions, línies d'actuació o altres espais, comissions de
treball, coordinació, participació... en funció de les necessitats marcades per la
realitat canviant del territori...
La idea és que no siguin una càrrega per a les tècniques, associacions i veïns/es, de
forma que s'acompanyin d'accions concretes que interessin i interpel·lin els
membres d'aquest espai, que s'hi impliquen per treure'n beneficis pràctics de cara a
l'assoliment dels propis propòsits.
Per tant, l'Àgora es presenta com a un espai de reflexió, diagnosi territorial,
seguiment i avaluació de les actuacions del PDC, on es farà una avaluació
continuada i participada del procés i línies del Pla, llurs accions i resultats i es
recolliran necessitats, demandes i propostes, amb una finalitat eminentment
operativa...

>> A continuació es presenten les principals línies d'actuació del PDC que, tot i ser
exposades cada una amb la seva especificitat i finalitat, comparteixen objectius,
accions, població destinaria i agents implicats en altres línies:
1 - ACOLLIDA (Suport i acompanyament a la participació dels col·lectius que pateixen
més eixos de desigualtat: població nouvinguda...) i reintegra els objectius i les
accions pròpies del que era el Pla d'Acollida i Convivència del Poblenou que torna a
ser ara part del PDC
2 - INTERCULTURALITAT (entesa com a estratègia activa per a la dignificació de les
condicions de vida de la població estrangera i l'accés a la igualtat real de drets,
deures i oportunitats)
3 - LLUITA A L'EXCLUSIÓ socioeconòmica i sociocultural
4 - SALUT I ALIMENTACIÓ (Seguretat i Sobirania alimentària)
5 - SOSTENIBILITAT (Barris saludables per a les seves comunitats)

Per tant, es remarca la permeabilitat d'un àmbit amb l'acte que necessiten una
metodologia de treball integradora i transversal.
Segueix una ronda de paraules, reflexions i debat dels quals destaca sobretot:
- la necessitat de compartir la informació del que fem al territori
- l'oportunitat estratègica de coordinar-nos per potenciar les nostres accions, o ferne conjuntament quan compartim objectius.
- un interès àmpliament compartit en participar en la taula de coordinació, de nova
creació, al voltant de l'ALIMENTACIÓ I LA SALUT COMUNITÀRIA.
.

ACORDS:
>> S'acorda convocar l'ÀGORA DEL PLA amb freqüència trimestral i dotar cada
convocatòria d'un contingut més "monogràfic" per tal que hi puguin intervenir agents
territorials que treballen àmbits i objectius comuns, de tal manera que la sessió pugui
ser un veritable espai operatiu.
>> En aquesta línia es preveu convocar la següent ÀGORA a principi de juliol amb els
agents territorials especialment compromesos amb els àmbits de l'alimentació i la
salut, tot constituint la TAULA D'ALIMENTACIÓ I SALUT.

PRÒXIMA CONVOCÀTORIA:

Dia a determinar, de la 1a setmana del juliol

PLA COMUNITARI POBLENOU 22-23

OBJECTIUS GENERALS

Inclusió/cohesió social, promoguda a través d’una estratègia activa tant d’acollida de la població nouvinguda així com de lluita
contra l’exclusió social d’aquells sectors més precaritzat de la població, nouvinguda i “autòctona”.

Barris més amables, sostenibles i saludables, des del benestar i la qualitat de vida, donant resposta a la diversitat de necessitats i
afavorint les relacions positives, d’intercanvi, suport, reciprocitat i aprenentatge mutu més enllà del concepte de convivència.

La Caseta amb Rodes

BallaDona

CUINA COMUNITÀRIA de Ca l’isidret

OLLA SOLIDÀRIA

XARXA D’ALIMENTS DEL POBLENOU

SALUT I ALIMENTACIÓ

Impulsar i acompanyar processos comunitaris d'emancipació alimentària i
de salut comunitària

Projecte Per Sant Jordi parlem llengües

Grup de treball i recerca “Dinamització i territoris”

Comissió Interculturalitat de la Taula de Salut Mental

Projecte Memòries Migrants

Xarxa Antirumors del Poblenou

Aconseguir una participació diversa, generant espais de confluència i relació...
espais de convivència intercultural aprofitant el calendari festiu del barri

Fomentar les relacions actives de col·laboració, intercanvi i aprenentatge mutu,

(re)coneixement i la visibilitat de la diversitat cultural com a realitat estructural que
comporta oportunitats i complexitats que cal abordar de manera proactiva.

INTERCULTURALITAT

Incorporar els criteris de la interculturalitat en el treball comunitari

LES LÍNIES D'ACTUACIÓ

Enfortiment (apoderament) de la comunitat: impuls i acompanyament de processos comunitaris, enfortiment del teixit associatiu,
acompanyament d’iniciatives veïnals... tot promovent una ciutadania diversa i activa al barri fomentant la seva participació

ACOLLIDA

Enfortir la Xarxa comunitària d'Acollida de la població nouvinguda o estrangera, amb dificultats d'arrelaments
al territori i d'accés als drets bàsics, per tant, contribuir a la cohesió social d'aquesta societat plural.
Acollir i orientar: Afavorir la igualtat d’accés als serveis i recursos

PUNT D'ACOLLIDA

Promoure el coneixement de les llengües i cultura
Fomentar les relacions positives entre població immigrada i “societat d’acollida”

CLASSES DE LLENGÜES (castellà i català)

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES d’aprenentatge
ASSESSORAMENT JURÍDIC en matèria d’ESTRANGERIA

LLUITA A L'EXCLUSIÓ
TAULA d’OCUPACIÓ
Projecte d’itineraris d'autoocupació que permiti la
regularització administrativa

Programa "Cuida, Cuida't, Cuidem-nos"
Acompanyament i suport a la recerca d’HABITATGE

Incloure la sostenibilitat sòcio ambiental i la gestió comunitària de la crisi
climàtica en les accions desenvolupades.

SOSTENIBILITAT
Cicle de reflexió veïnal: “Com afrontar la crisi climàtica des del barri?”

“Cercles de Converses del Clima”

Activitats periòdiques i puntuals de sensibilització i conscienciació
Projectes municipals CLIMA de 2022
Fira cap al Residu Zero

Taules de Salut i Salut Mental

Constitució TAULA ALIMENTACIÓ I SALUT

