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ENTITATS PARTICIPANTS AL PLA 2011
ENTITAT

AMBIT

A.C.A. Casa de Sevilla

Associació que promou la cultura andalussa

ARAMIS

Associació que promou la participació social de persones amb discapacitat física

Casal d’Amistat Català - Cubà

Associació de cooperació amb Cuba que promou les relacions interculturals

Can Paulet Percussió

Dinamització comunitària mitjançant la percussió brasilera

Centre Obert Don Bosco

Associació per la promoció d’infància, adolescència i les seves famílies en risc social.

DID

Documentació i dinamització per a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones

DO IT!

Experts en comunicació i disseny

ESPAI LÚDIC

Gestió i realització d’activitats educatives en el camp de la infància i la adolescència

E-XPECT@.NET

Experts en comunicació i noves tecnologies

FUNDACIÓ MARIANAO

Promoció social de col·lectius en risc i treball comunitari

SEMILLA DE TRIGO

Activitats infantils i familiars en el camp educatiu i del lleure

TOTS SOM SANTBOIANS

Promoció de persones amb discapacitat psíquica

VIURE L’ICTUS

Associació d’afectats d’ictus , familiars i amics de Sant Boi de Llobregat i del Baix Llobregat
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PRIORITZACIÓ D’ÀMBITS Febrer 2011
AMBITS

LÍNIES DE TREBALL

VALOR
ATORGAT

EDUCACIÓ I FORMACIÓ Prevenció del Fracàs Escolar en Infants i Adolescents

LLEURE, ESPORT I
CULTURA
PROMOCIÓ DE LA
SALUT
ASSOCIACIONISME I
PARTICIPACIÓ

ALTRES

9 VOTS

Espais de formació en llengua, i societat d’acollida en català per a dones amb fills, ja que no poden
accedir si no tenen algú amb qui deixar el fill
Activitats amb intercanvi de saber – gent gran/infants
Sensibilització sobre igualtat i discriminació

6 vots

Formació per entitats en gestió multicultural i interreligiositat

2 vots

3 vots
3 vots

Espais de lleure educatiu entre setmana i els caps de setmana per a infants i adolescents

8 VOTS

Espais de lleure infants-famílies

4 VOTS

Espais de trobada per col.lectius juvenils mes vulnerables entre setmana

2 VOTS

Espais d’oci que fomentin la promoció de la salut
Promoció integral de la salut: hàbits, detecció de deixadesa ... – família –

6 VOTS
6 VOTS

Tallers de Memòria per a la gent gran

4 VOTS

Promoure la relació entre entitats de gent gran, joves, infants

8 VOTS

Promoció d’entitats de lleure (alternatives d’oci saludable)

4 VOTS

Activitats de coneixement mutu i de compartir experiències entre immigrants i autòctons

3 VOTS

Promoció de les persones immigrants, no tant sols com a participants de les activitats, sinó com a
generadores d’activitat

3 VOTS

Guia amb totes les entitats i recursos del barri

4 VOTS

Jornades anuals d’exposició i intercanvi de tots els projectes del pla i de totes les entitats

3 VOTS
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PROJECTES APROVATS I EXECUTATS AL 2011
PROJECTE
CURS DE DINAMITZADORS JUVENILS

ENTITAT
FUNDACIÓ MARIANAO

JUGUEM AMB ELS NOSTRES FILLS

SEMILLA DE TRIGO

SUPORT ESCOLAR

FUNDACIÓ MARIANAO

ESPAI ARTS II
PASSEM-HO BÉ AMB ELS NOSTRES
FILLS
EXIT

ESPAI LÚDIC
SEMILLA DE TRIGO

QUE M’EN DIUS?

CENTRE OBERT DON
BOSCO
DID

SALUT I FAMÍLIA

CENTRE OBERT DON
BOSCO

MARIANAO CROSSING

E-XPECT@.NET

XARXABARRIS

DO IT!

SOM DEL MON SOM DEL BARRI

CASAL D’AMISTAT
CATALÀ - CUBÀ
A.C.A CASA DE SEVILLA

CALENDARI FESTIU

DESCRIPCIÓ
Formació de líders juvenils per tal d’empoderar joves
que executin i liderin projectes participatius al barri
Espai de joc en família per a infants de 2 i 3 anys i els
seus pares i mares amb suport educatiu i dinamització i
recursos especialitzats.
Espai de reforç escolar per a adolescents i joves amb
dificultats en els processos d’aprenentatge
Curs de teatre social per a adolescents
Espai de joc en família adreçat a infants de 4 a 9 anys i
els seus pares i mares.
Espai de reforç escolar personalitzat per a adolescents
amb dificultats en els aprenentatges
Projecte de conscienciació vers les desigualtats socials
de gènere que treballa mitjançant tallers , jornades i
activitats amb les entitats amb l’ús de les noves
tecnologies
Fomentar la prevenció i la cura de la salut entre les
famílies del barri mitjançant acompanyaments familiars,
creació de xarxa de serveis i formacions.
Projecte audiovisual comunitari que recull la visió del
barri de diferents veïns i veïnes.
Revista del pla comunitari que recull informació dels
projectes, les entitats i les activitats del barri
Activitats interculturals que promouen la convivència en
la diversitat
Activitats festives i comunitàries
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PREVENCIÓ FRACÀS ESCOLAR EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
Projecte 1: ÈXIT
Projecte 2: Aula de suport a l’estudi en 1er cicle d’ESO
Usuaris atesos: 57 adolescents
Activitats realitzades: Espai diari d’acompanyament i suport personalitzat a l’estudi per a grups
reduïts.
Xarxes establertes: 4 escoles de primària, Fundació Marianao, Centre Obert Don Bosco , IES Rubio i
Ors, IES Marianao, IES Rafael Casanovas, Salessians i UBASP
Pressupost total: 14.852’51 €
SENSIBILITZACIÓ SOBRE IGUALTAT I DISCRIMINACIÓ
Projecte 1: Que me’n dius?
Associacions participants: 9 associacions
Activitats realitzades 2011: 1 sessió formativa amb 10 famílies cuidadores de Tots Som Santboians, 1
sessió amb joves del Centre Obert Don Bosco i una formació per a professionals “La prevenció de la
violència a través de les xarxes socials. Previstes més accions amb altres associacions del barri i
desenvolupament del vídeo de cara al 2012.
Xarxes establertes: amb associacions del pla comunitari i del barri
Pressupost total: 8.000 €
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LLEURE , ESPORTS I CULTURA
ESPAIS DE LLEURE INFANTS – FAMÍLIES
PROJECTE 1: Juguem amb els nostres fills
PROJECTE 2: Passem-ho bé amb els nostres fills
Usuaris atesos: 40 infants i 10 famílies
Activitats realitzades: sessions setmanals de joc en família amb infants de 2 i 3 anys i sessions de joc
al carrer com a jornades de portes obertes amb famílies del barri .
Pressupost total: 4.505 €
ESPAIS DE TROBADA PER COL·LECTIUS JUVENILS MÉS VULNERABLES ENTRE SETMANA
Projecte 1: ESPAI ARTS II ( Teatre per adolescents)
Usuaris atesos: 13 adolescents
Activitats realitzades: sessions setmanals de teatre amb adolescents i representació de l’obra final a
festes de barri
Pressupost total: 3.773’35 €

PROMOCIÓ DE LA SALUT
PROMOCIÓ INTEGRAL DE LA SALUT: HÀBITS, DETECCIÓ DE DEIXADESA, ETC...- FAMÍLIES PROJECTE 1: SALUT I FAMÍLIA
Usuaris atesos: 24 famílies, 60 infants, 45 adults i 34 adolescents
Activitats realitzades: detecció i acompanyament familiar, 3 formacions i 2 tallers ( 115 participants)
Xarxes establertes: 15 entitats i serveis bàsics de salut ( ABS)
Pressupost total: 5.650’01 €
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ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ
PROMOCIÓ D’ENTITATS DE LLEURE ( Alternatives d’oci saludable)
PROJECTE 1: Curs de dinamitzadors juvenils
Usuaris participants: 28 joves
Activitats realitzades: curs de dos caps de setmana i seguiment dels projectes participatius
Xarxes establertes: amb instituts del barri i tècnica municipal de joventut . En la segona fase (
desenvolupament del projecte) es preveu una major coordinació amb agents del barri ( casal de barri i
associacions)
Pressupost total: 3.015 €
ACTIVITATS DE CONEIXEMENT MUTU I DE COMPARTIR EXPERIÈNCIES ENTRE IMMIGRANS I
AUTÒCTONS
PROJECTE 1: SOM DEL MON SOM DEL BARRI
Usuaris participants: 500 aproximadament
Activitats realitzades: Jornades esportives multiculturals, balls llatins, concerts i dinars del mon..
Xarxes establertes: participació de 6 comunitats culturals diferents i 10 associacions del barri i de Sant
Boi: Centre Obert Don Bosco, Can Paulet Percussió , EL FARAH, Ibn Batuta, etc..
Pressupost total: 6.000 € ( pressupost 2010)
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ALTRES: DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
FOMENT IDENTITAT DE BARRI
Projecte MARIANAO CROSSING
Usuaris participants: 20 persones
Activitats realitzades: reunions amb els participants, sessions de vídeo i una exposició al Centre d’Art
Can Castells
Xarxes establertes: 12 associacions i col·lectius
Pressupost total :4.500 € ( pressupost 2010)
DIFUSSIÓ – COMUNICACIÓ DEL PLA
PROJECTE XARXABARRIS – LA REVISTA DEL PLAUsuaris participants: 9 persones
Activitats realitzades: edició d’una revista i prevista la edició d’un segon butlletí
Xarxes establertes: 9 associacions
Pressupost total: 2. 608 € ( pressupost 2010)
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
PROJECTE CALENDARI FESTIU
Usuaris participants: 8 entitats/ col·lectius del barri i unes 250 persones assistents
Activitats realitzades: 2 activitats programades: castanyada i Rock de joguina
Xarxes establertes: 9 associacions/ col·lectius
Pressupost :4.500 € ( pressupost 2009)
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INTERVENCIÓ AL BARRI PDC 2011
NÚMERO DE PROJECTES REALITZATS I ÀMBITS

3

3
EDUCACIÓ - FORMACIÓ
OCI-LLEURE-ESPORTS I CULTURA
SALUT
ASSOCIACIONISME - PARTICIPACIÓ
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

2

3
1

S’ha de tenir en compte que la intervenció dels projectes es de caire integral, pel que es possible que un sol projecte atengui a més d’un
àmbit, com es el cas del curs de dinamitzadors juvenils (entre d’altres,)que atén a l’àmbit de l’associacionisme i participació, a la vegada
que promou dinamització comunitària amb un caire formatiu.
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NÚMERO DE PROJECTES REALITZATS I COL.LECTIUS

2
4
INFANTS
ADOLESCENTS
3

JOVES
GENT GRAN
ADULTS
FAMÍLIES
NOVA CIUTADANIA

0

DISCAPACITATS

1
1
4

ASSOCIACIONS

0
0

Aquesta gràfica fa referència al nombre de projectes adreçat als diferents col·lectius. Tot i que com es veu a la posterior gràfica , el fet
de que un projecte no vagi adreçat a un col·lectiu concret no significa que no es beneficiï d’aquest, com es el cas de gent gran, adults i
discapacitats, que tot i que no s’han desenvolupat projectes exclusius per a ells han esdevingut usuaris de les intervencions . Els
col·lectius plantejats son una manera d’analitzar la intervenció, però s’ha d’entendre que a l’hora de plantejar projectes es concep
l’individu des d’una perspectiva global.
Exemple: un adult pot ser discapacitat i pertànyer a una família.
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USUARIS ATESOS

45
300

25

276

INFANTS
164

69

ADOLESCENTS
JOVES
GENT GRAN
ADULTS
FAMÍLIES

203
30
680

NOVA CIUTADANIA
DISCAPACITATS
ASSOCIACIONS - COL.LECTIUS

El nombre d’usuaris atesos pels diferents projectes es orientatiu, tenint en compte que totes les accions de dinamització son difícils de
quantificar. S’han quantificat el nombre de persones que s’han atès o han participat directament de les activitats, sense quantificar
l’efecte que aquesta intervenció pot haver produït al seu entorn més immediat.
Per altra banda s’ha d’entendre que tot i que sembli a la gràfica que la intervenció en l’àmbit de la família o en l’àmbit de les
associacions sigui menor, 25 associacions o 54 famílies implica un major nombre de persones individuals. Es per això que s’amplia el
nombre d’adults i nova ciutadania, aquest fet explica la poca coincidència entre el nombre de projectes adreçats a aquests col·lectius i el
gran nombre d’usuaris atesos.
Per tant al 2011 han participat directament dels diferents projectes aproximadament un total 1.792 persones que suposa un 5% del total
de la població del barri. Aquesta proporció augmentaria si es pogués comptabilitazar el nombre de ciutadans que s’han beneficiat de les
intervencions de manera indirecta.
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PROPOSTES IMMEDIATES 2012
-

Desenvolupament dels projectes que tot i començar al 2011 encara estan en curs:
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Juguem amb els nostres fills: Inici d’un nou grup amb desenvolupament de curs escolar
Passem-m’ho bé amb els Nostres fills: Consolidació dels grups i desenvolupament de les activitats fins al
juny ( en curs escolar)
Curs de dinamitzadors juvenils: Una vegada acabada la formació, desenvolupament dels projectes socials
, seguiment i coordinació per tal d’esdevenir propostes comunitàries d’oci juvenil.
QUE ME’N DIUS?: Desenvolupament de les accions formatives amb el teixit associatiu i edició del material
audiovisual.
ESPAI ARTS II: Realització d’unes jornades – marató joves d’art escèniques amb altres col·lectius i
agrupacions joves del barri i de la ciutat.
Xarxabarris – la revista del pla: edició d’un segon numero de la revista del barri, incidint en una major
participació del teixit associatiu del pla.
Calendari festiu: Consolidar les accions del calendari festiu : Castanyada i Nadal i potenciar la realització
d’altres accions.
Jornades multiculturals al barri: Repetir la experiència de les jornades realitzades a l’abril, potenciant una
major participació de les entitats del pla i d’altres comunitats culturals del barri.

Revisar la priorització d’àmbits de treball del pdc i actualizar la proposta de treball per tal de dissenyar nous projectes
d’intervenció al 2012.
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