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DADES BÀSIQUES
NOM ENTITAT: Taula Eix Pere IV
NIF: G67034801
PERSONA RESPONSABLE ENTITAT: Jordi Callejon Vieco
PERSONA RESPONSABLE PROJECTE: Pau Parellada Roch
NOM PROJECTE: Conveni de gestió cívica del Casal de Barri de Ca
l'Isidret
BREU DESCRIPCIÓ: Conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per la
gestió cívica del Casal de ca l'Isidret
CONVOCATÒRIA: Convenis de Casals de Barri a Sant Martí
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JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

El casal de Ca l'Isidret és un equipament municipal de proximitat situat
entre els carrers de Pere IV, Josep Pla, Paraguai i el mateix Camí de Ca
l'Isidret. El Casal Ca l’Isidret, tot i estar administrativament ubicat al
barri de Provençals del Poblenou, es situa a l’entorn de l’Eix Pere IV, que
es un eix estratègic que uneix diversos barris del districte de Sant Martí i
en el qual el Casal esdevé un node urbà des de on dinamitzar social,
cultural, urbanista i econòmicament el territori més immediat on està
ubicat, alhora que permet establir connexions i crear xarxes i dinàmiques
amb altres barris del districte de Sant Martí i els seus veïnats.

Aquest

equipament, obert el setembre de l'any 2017, està gestionat des d'aquell
moment conjuntament per dues entitats, Incoop, que per la seva banda
ha gestionat tot aquest temps el Casal de la Gent Gran, i la nostra
entitat, la Taula Eix Pere IV, que gestionem cívicament el Casal de Barri,
i des de fa alguns mesos tot l'equipament unificat.
El 2018, com a primer any natural sencer d'activitat al casal, va ser un
període d'assentament a l'espai per part de les entitats que en formen
part, de coneixement mutu i desenvolupament del treball conjunt, de
creació de les potes i els fonaments que han de vertebrar el projecte del
casal i per últim, de creixement del projecte i les seves potencialitats.
També va ser un any intens en quan al treball conjunt amb el Casal de
Gent Gran, entitat amb la que hem estat treballant colze a colze al casal
des del primer dia i amb la que hem desplegat un procés d'integració
física i de projecte que actualment gaudeix de bona salut, fruit de la
tasca realitzada durant el període de 2018.
L’any 2019, va ser un any en què, un cop consolidades l’afluència al
casal i iniciat el procés d’unificació amb el casal de gent gran, tocava
treballar amb dues prioritats. La primera, afinar el treball colze a colze
amb el casal de gent gran a nivell de gestió, participació, programació i
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projecte. La segona, desplegar tota la capacitat comunitària generada
durant el primer any amb l’afluència de veïnat a l’espai i les primeres
propostes de projecte comunitari que ja teníem sobre la taula, com el
grup de consum, la ràdio o la Taca d’oli, entre d’altres.
L'any 2020, com en tants altres àmbits, ha estat un any molt marcat per
la situació pandèmica i les restriccions d'activitat, que han afectat molt
profundament el volum d'activitat, la dinàmica comunitaria del casal i la
gestió conjunta amb un Casal de Gent Gran que ha hagut de tancar tota
la seva activitat des del març fins a finals d'any.
És necessari, doncs, començar fent algunes precisions sobre el contingut
de la memòria i la seva coherència amb el projecte presentat per la Taula
Eix Pere IV per a gestionar-lo.
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AVALUACIÓ

L'avaluació

dels

objectius,

plantejats

en

els

documents

citats

anteriorment, ha estat realitzada quantitativa i qualitativament, entenent
que en alguns casos, com són els tallers, la part quantitativa hi juga un
paper més central, i en aspectes com els projectes comunitaris, les
activitats puntuals de caire voluntari o els espais de socialització, malgrat
que es té en compte la part quantitativa, és molt més important la
qualitativa en la fase inicial de desplegament del projecte en què ens
trobem. Com ja vam analitzar en la presentació del projecte, i així es
plasma en els objectius definits a continuació, una de les qüestions
necessàries a implementar al casal i a l'entorn és el foment de
l'associacionisme, tasca que requereix una cursa de fons i en la que ens
trobem en l'inici, i que evidentment cal analitzar des d'una òptica
qualitativa primer, i quantitativa després.
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RECURSOS HUMANS DESTINATS PER A L'ENTITAT
1 dinamitzador del casal, Home
1 gestor del projecte, Home
1 responsable de la Biblioteca de les coses, Dona
I entre 6-8 voluntaries, 50% dones
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OBJECTIUS

L’objectiu principal del projecte ha estat dinamitzar socialment, cultural i
econòmica el territori, les seves entitats i les veïnes amb el Casal de
Barri com a motor d’activitats i de dinàmiques de participació, de cohesió
social i de promoció de valors com la socialització, la solidaritat i
l’economia social, solidària i cooperativa.
En general, les tasques realitzades en la dinamització del casal han anat
orientades a:


Donar

resposta

a

les

necessitats

i

inquietuds

socials,

culturals, formatives i de lleure de les veïnes.


Fomentar la creació de xarxa entre les entitats, les veïnes i

els sistemes comunitaris de polítiques socials i enfortir les relacions
existents.


Donar vida a projectes comunitaris d’autoorganització entre

els

veïns,

donant-hi

suport

i

implicant-nos

en

el

seu

desenvolupament.


Donar suport i enfortir les entitats existents al territori.



Fomentar l’economia social, solidària i cooperativa al territori.



Potenciar la participació activa del veïnat i el teixit associatiu

en el desenvolupament del projecte del Casal afavorint la gestió
comunitària i participada de l’espai.


Fomentar la cohesió social al territori des d’una perspectiva

inclusiva que tingui en compte la seva diversitat.


Consolidar un projecte conjunt i compartit entre el Casal de

barri i el Casal de Gent Gran per concretar un Casal de Ca l’Isidret
diluïnt-hi en bona mesura els projectes de casal de barri i de casal
de Gent Gran, sense deixar-los de banda.
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I més concretament, els objectius del casal de barri han estat:


Establir mecanismes de diagnòstic de necessitats i inquietuds

que permetin adaptar i adequar la programació de les activitats.


Acollir totes aquelles iniciatives i activitats que contribueixin a

potenciar la participació, l’intercanvi, la solidaritat, el voluntariat i
la cohesió social.


Fomentar activitats que afavoreixin el coneixement del

patrimoni cultural, social i històric del territori i el posin en valor.


Organitzar activitats de difusió, sensibilització i impuls de

l’economia social, solidària i cooperativa.


Promoure activitats i projectes orientats a la reutilització, la

reparació i el reaprofitament.


Incorporar entitats i persones a la gestió del Casal.



Avançar en l’elaboració d’un projecte i un pla d’usos de Casal,

conjuntament amb els diferents agents que estan dinamitzant
l’espai.


Treballar conjuntament amb el Casal de gent gran en

l’elaboració

d’un

projecte

que

promogui

les

relacions

intergeneracionals en les activitats.


Oferir un servei d’allotjament de projectes i entitats de

l’àmbit de l’economia social, solidària i cooperativa.


Col·laborar amb altres serveis i processos desplegats al

territori, com ara el Pla de Desenvolupament Comunitari o el Pla de
Barris.
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ASSOLIMENT D'OBJECTIUS GENERALS

Pel que fa a l'objectiu general, creiem que han estat complerts amb
escreix des de totes les vessants que planteja. El que la Taula Eix Pere IV
ha fet durant aquest any de gestió és traslladar els seus valors, però
sobretot les seves capacitats, al projecte del casal.
Realitzant una revitalització social del territori, amb la visibilització
concreta d'aquests en punts com els següents:

IMPULS COMUNITARI: PROJECTES AMB IDENTITAT PRÒPIA
Un objectiu marcat des de l’inici de la gestió de Ca l’Isidret per part de la
Taula Eix Pere IV era la creació dels elements objectius necessaris per a
la creació de projectes comunitaris al casal. Això requeria, segons vam
plasmar en el nostre projecte, donar a conèixer el casal al territori, fer
acostar-se a un bon nombre de veïns i veïnes a partir de la nostra oferta
d’activitats i tallers i col·laborar amb un bon nombre d’entitats del
territori i de la ciutat. Un cop assolit aquest objectiu, entre finals de 2019
i principis del 2020, les accions en el projecte del casal han anat més
orientades a donar un impuls comunitari, en la línia de crear espais de
trobada i comunitat en els que aplegar les veïnes que volen, necessiten i
poden fer un pas en l'empoderament per esdevenir subjectes actius dins
del casal.. En línies generals, aquesta va ser la tasca principal de
dinamització dels primers mesos del casal, per poder passar després a un
estadi superior, aquest impuls comunitari. Durant el 2019, s’han pogut
impulsar i consolidar un seguit de projectes comunitaris molt potents, no
només pel nombre de persones que hi participen i per l’activitat que
desenvolupen,

sinó

que

alguns

també

són

molt

novedosos

i

transformadors. A l’apartat de projectes comunitaris hem detallat quins
són, quina activitat tenen i quina relació respecte de la gestió del casal.
10

PROGRAMACIÓ DE 8 TALLERS TRIMESTRALS
Durant el primer trimestre de 2020 vam programar un total de 8 tallers
presencials, amb una afluència de 100 persones. Aquests tallers, a més
de ser una activitat molt positiva vitalment per a les veïnes i veïns, és
també una porta d'entrada al casal i als seus projectes comunitaris, i és
per això que són un element més que central en tota la nostra activitat.
La continuïtat d'aquests tallers ha vingut condicionada per les
LA TACA D’OLI, UN GRUP LIDERAT PER LA COOPERATIVA LA
FÀBRICA
La Taca d'Oli és un col·lectiu que porta diversos anys col·laborant amb
les entitats comunitàries del barri per donar-hi un impuls.
Les actuacions del projecte tenen els
següents objectius:
Promoure l’educació ambiental com un
procés

permanent

persones

i

les

en

el

qual

comunitats

les

prenen

consciència i aprenen els coneixements,
els valors i les competències tècniques i
socials que les capaciten per actuar,
individual i col·lectivament, des de un
punt de vista crític a nivell local.
Formar i capacitar veïnes de l’Eix Besòs
en matèria de recuperació, reciclatge,
reutilització dels residus domèstics, tot preparant la població i el territori.
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Reduïr l’impacte mediambiental dels residus orgànics generats per les
persones implicades, les seves famílies i la xarxa més directa al territori.
D'aquesta manera, el col·lectiu s'ha beneficiat de l'existència del projecte
casal, i el veïnat, alhora, de l'existència del grup de treball B-Mincome.
Aquest col·lectiu està conformat per 6 persones i ha participat en 6
activitats del casal durant el darrer any. A més, s'encarreguen de bona
part de la dinamització del projecte d'horts verticals, que coordinem
conjuntament amb el Casal de Gent Gran.
Conjuntament amb la taca d'oli, al casal hem impulsat un seguit de
xerrades sobre reaprofitament en format vídeo, en què els seus
membres podien explicar les experiències acompanyades d'entitats i
expertes en cada tema.
CONSOLIDACIÓ D'UN ESPAI FAMILIAR I DE JOC
Conjuntament amb veïns i veïnes amb ganes de formar-ne part, s'ha
seguit dinamitzant al casal un espai permanent de joc per a famílies amb
infants. Aquest espai satisfà dues necessitats importants, entenem, per
les famílies del barri. D’una banda, és un espai obert on poder anar amb
la canalla en qualsevol moment d’obertura del casal i jugar amb les
joguines que hi tenim. De l’altra, és un espai amb possibilitat
d’empoderament i trobada de les famílies, de proposta d’activitats, de
realització d’aquestes. Per tant, creiem que és un encert haver mantingut
aquest espai i donar espai a les famílies per a que puguin formar-ne part.
Aquest espai, que rep unes 50 persones setmanals en l'actualitat, a més
de ser un bon espai per als infants, serveix com a espai de trobada per
mares, pares i familiars d'aquests, i situa el casal com un espai
referencial per a les relacions entre famílies. Gràcies a l'adequació de
l'espai, aquest està obert diàriament de 10 a 13h i de 16 a 21h.

12

Dissortadament, a partir del mes de març aquest espai ha quedat tancat
indefinidament, ja que les dinàmiques del propi espai no permeten un
mínim de mesures sanitàries. L'activitat infantil ha sigut una de les grans
perjudicades per la pandèmia, i serà molt important donar-hi un impuls
un cop tornem

TRIANGULACIÓ ASSOCIATIVA ENTRE LA TACA D’OLI, PARC DE SALUT
MAR I CA L’ISIDRET

A més, es va triangular una col·laboració de Parc de Salut Mar amb la
cooperativa de treball MACUS i el grup del programa BMINCOME
anomenat “La Taca d’Oli” i gestionat per la cooperativa La Fàbrica.
Aquest projecte consistia en la participació d’usuaris del Parc de Salut
Mar en la construcció d’un bancal per a plantes en un taller de fusteria.
MACUS, i un veí voluntari resident als pisos de Ca l’Isidret van ajudar a
les persones de Parc de Salut a construir el Bancal. Per la seva banda, el
grup de La Taca d’Oli va participar en la posta en marxa del casal,
aportant el material de jardineria i assessorant sobre com i què plantar.
El contingut de tot aquest procés es va culminar amb una xerrada-taller,
en què els usuaris del Parc de Salut Mar i els de BMINCOME van poder
explicar els seus coneixement sobre fusteria i jardineria respectivament, i
on posteriorment i conjuntament amb els veïns i veïnes que hi havia
assistit es van plantar les plantes al bancal i es va fer un petit pica-pica
de germanor. La valoració de l’experiència va ser tan positiva que la
intenció és repetir-la en properes ocasions.
REALITZACIÓ DEL MODEL CUINES DEL MÓN
Una de les apostes comunitàries d'èxit a Ca l'Isidret han estat les cuines
del món. Aquest taller, consisteix en aprofitar la riquesa i diversitat
13

cultural del barri per fomentar un espai de trobada al barri a l'entorn de
la cuina. El punt de partida és la idea que la cuina ens uneix a tots, i que
a través del menjar és molt més fàcil generar ponts entre persones
desconegudes per crear comunitat al casal. Durant aquest curs s'han
celebrat 6 sessions de cuines del món, i en totes elles hi ha hagut una
bona acollida per part del veïnat, amb una mitjana de 10 persones per
sessió (màxim en caben 12)
COMUNITAT

I

CONSCIENCIACIÓ

EN

MATÈRIA

ECOLÒGICA

A

TRAVÉS D'HORTS VERTICALS I CICLES

Una de les qüestions en les que ens hem especialitzat al casal, no només
pel tarannà de la Taula Eix Pere IV, sinó també per la presència del
col·lectiu B-Mincome La Taca d'oli que dinamitza la cooperativa la fàbrica
i per la nostra activitat en foment de l'economia social i solidària, són les
activitats orientades a generar verd en el nostre entorn, canviar la
consciència ecològica, reciclar i reaprofitar. Amb aquest objectiu, durant
l'any s’han realitzat diverses activitats relacionades amb els horts
verticals, com també un grup que dinamitza un bancal.
Durant aquest 2020 s’ha creat una nova proposta que va més enllà, i que
implica una interrelació de tot l’edifici del casal. Conjuntament amb el
casal de gent gran i el projecte La Taca d’oli, hem treballat amb les
dinamitzadores dels pisos tutelats de l’edifici per tenir cura de les plantes
de dins i fora del casal, així com impulsar bancals de plantes al terrat
dels pisos tutelats, situats al mateix edifici de Ca l’Isidret. Els objectius
en aquest cas han estat fomentar que les persones dels pisos tutelats
tinguin el casal com un espai més dins del seu dia a dia, estimular a
través de la cura de les plantes una relació comunitària i millorar i
revitalitzar l’entorn del casal. Malgrat que encara tenim molt recorregut
en la proposta, ja que volem adequar el terrat, ampliar els horts verticals
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i millorar la proposta de gestió d’aquest nou espai, creiem que ha estat
molt positiu per les veïnes dels pisos que s’hi ha sumat, i que és un bon
inici de cara a que Ca l’Isidret sigui un tot, incloent-hi el Casal de gent
gran i el casal de barri, però també els veïns i veïnes de l’edifici que en
són usuaris potencials.

ASSOLIMENT D'OBJECTIUS AMB ESPECIFICITATS DE GÈNERE

GRUP DE KUNG FU PER A DONES
Malgrat que es tracta d'un taller ordinari, ja que formalment era la
manera més senzilla d'acollir el col·lectiu, es tracta d'una de les apostes
que fan comunitat i afavoreixen un espai més amable i més acollidor per
a les dones del barri, que a més poden realitzar una disciplina esportiva
sovint masculinitzada.

PARTICIPACIÓ

DAVALLADA DE LA PARTICIPACIÓ PER LA SITU ACIÓ DE PANDÈMIA

El primer trimestre de gestió de l'espai del casal es pot valorar com a
molt positiu en quan a la participació. Després de la realització de
l'assemblea general a finals de 2019, i la coordinació de diverses
activitats conjuntes amb el Casal de Gent Gran, com la cavalcada de reis
i el tercer cicle de salut emocional, la situació pandèmica obliga al
confinament i amb aquesta situació la participació, en quan a la gestió,
decau a mínims. A partir de març, aquesta recau sobretot en les
persones que formen part de la gestora de Ca l'Isidret. Fins a finals d'any
aquesta participació s'ha mantingut en situació de mínims. Només els
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projectes comunitaris, de gestió directament veïnal, com son la biblioteca
de les coses, els grups de consum ecològic i la Isidreta Ràdio s'han
mantingut en situació activament participativa, ja que han estat els pocs
projectes que han pogut mantenir parcialment la seva activitat.
ORGANS DE PARTICIPACIÓ

Pel que fa als òrgans conjunts de gestió del casal, es resumeixen en:

GESTIO TÈCNICA DE L’EQUIPAMENT

Espai de coordinació tècnica ( gestors Casals G.G i Gestos Casal de Barri)
amb tècnics referents de Dte.

COORDINADORA DE CA L’ISIDRET

Espai de coordinació i participació de les diferents entitats i projectes que
conformen el casal de ca l’isidret i els dinamitzadors.
Festes, projectes, espais etc.....

ESPAI DE COORDINACIÓ SETMANAL ENTRE ELS DOS DINAMITZADORS

Aquest és un espai per treballar la programació, mantenir-nos informats
de les activitats de la setmana i preparar les reunions de la coordinadora.

RECEPCIÓ/PUNT INFORMACIÓ

Des de l'any passat, el 2019, hi ha un únic punt d’informació del Casal de
Ca l’Isidret i de totes els tallers, activitats i projectes que s hi
desenvolupen.
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ASSEMBLEA DE CA L’ISDRET:

Malgrat que aquest any no s'ha pogut realitzar presencialment, aquest
òrgan participatiu ha de ser un dels pilars per a una gestió participativa
del casal. El fet de no tenir un gran volum d'activitat i no poder tenir una
relació diària amb el veïnat ha trencat aquesta cadena que ens permet
celebrar-ne dues anualment.

17

COMUNICACIÓ

L'any 2020 ha suposat un repte comunicatiu sobtat. La comunicació a les
xarxes de les propostes i activitats del casal, s'ha mantingut com una de
les prioritats del casal, mantenint totes les xarxes socials actives i
ampliant-ne els seguidors i subscriptors.
I per altra banda, la prohibició d'activitats presencials a partir del març, i
la situació pandèmica ens han obligat a reinventar la nostra manera de
desplegar propostes que, des de la distància, tinguéssin la pretensió de
ser propostes de proximitat i comunitàries. Les xerrades, tallers i
activitats que hem anat realitzant s'han preparat intentant mantenir
aquest esperit participatiu, evitant la unidireccionalitat comunicativa, fent
partícip al veïnat de les activitats i ajudant a les entitats i projectes del
casal a fer activitats a distància malgrat les dificultats existents.
Durant el 2020, s'ha desenvolupat un pla de comunicació que bàsicament
ha consistit en dues línies de treball al centre.
MODE COVID: YOUTUBE I TALLERS ONLINE

En el marc de les comunicacions, al casal hem hagut de realitzar un
procés formatiu i d'aprenentatge per poder realitzar part de l'activitat de
programació i comunitària a distància. Malgrat que no considerem que
aquestes dinàmiques siguin exitoses per satisfer els objectius marcats
com a equipament comunitari, i pensem que aquestes dinàmiques han
dificultat la sostenibilitat del casal, creiem que hem pogut, d'una banda
ajudar a distància al nostre veïnat a tenir activitats al seu abast, i de
l'altra oferir part dels tallers que teniem ofertats en unes condicions prou
funcionals.
EL CANAL DE YOUTUBE
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Al canal de youtube hi hem anat realitzant diversos continguts i xerrades
en directe. L'objectiu era clar, mantenir l'activitat del propi casal, o part
d'aquesta, en format online, permetre a talleristes i voluntaris expressarse a través dels canals de comunicació, i fer arribar, en última instància,
aquest contingut als domicilis del nostre veïnat.
El resultat, com es pot veure a la imatge, molt positiu, amb més de 2800
visualitzacions dels nostres vídeos, i 81 subscriptors fidels dels nostres
continguts. La possibilitat d'oferir continguts en directe d'allò més variats
i amb vocació d'informar a la gent creiem que ha estat la clau d'aquest
èxit.

ELS TALLERS ONLINE
19

Els tallers que hem realitzat online durant el 2020 hem intentat que
tinguin una qualitat mínima, per poder garantir que els usuaris, que ja
tenen la incomoditat de no poder fer el taller presencial, com a mínim
gaudeixin d'una experiència positiva i de qualitat pel que fa als tallers.
Això ha requerit, d'una banda, portar als talleristes a fer els tallers des
de les nostres instal·lacions, i també una inversió en material i una
formació contínua de l'equip de dinamització al voltant de les eines de
videoconferència.

EINES PRÒPIES

Una primera, consistent en fer créixer i impulsar amb tota la força
possible les vies ordinàries de comunicació de les activitats com són
cartelleria ordinària, bustiatge, Twitter, Facebook, Mailchimp i el web del
Casal. Pel que fa a la cartelleria i el bustiatge, a banda de la cartelleria
del casal s'ha optat per cartells trimestrals anunciant els tallers, a més
dels tríptics, pera fer créixer el públic i visibilitzar la varietat d'activitats
realitzades al casal.
Pel que fa a les xarxes socials, s'ha incrementat en un 50% durant
aquest 2020 l'impacte de les publicacions, i la tendència és força
semblant tant a Facebook com a Twitter i als correus electrònics enviats
via Mailchimp.

TREBALL INTEGRAT AMB EL CGG

La segona línia de treball en el marc de la comunicació ha consistit en
mantenir la línia de l’any 2018 al casal, és a dir, la cohesió de
l'equipament a l'hora de difondre la informació. Això implica un treball
conjunt en l’elaboració de la programació, de la cartelleria i de la imatge
al casal, així com un treball conjunt de la gestora de la Taula Eix Pere IV
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amb el Casal de gent gran i la seva comissió de Punt d’informació per a
fer circular la informació correctament per al coneixement mutu, amb
l’objectiu que quan algú es dirigeixi al punt d’informació o truqui al
telèfon del casal es pugui informar correctament d’ambdós projectes,
independentment de si qui l’atén és una persona del casal de barri o una
voluntària del casal de gent gran. Creiem que en bona part hem
aconseguit aquest objectiu, i que cal seguir treballant-hi constantment
per millorar l’experiència dels usuaris.

PÀGINA WEB

En aquest espai, s’ha intentat tenir actualitzada tota l’activitat del casal,
amb una pàgina inicial amb notícies sobre futurs esdeveniments,
cròniques, cartells i programacions, informació, etc. A més, en els
desplegables del web hi pots trobar pàgines amb tots els projectes
comunitaris en actiu, una pàgina per a realitzar preinscripcions, un
calendari d’activitat, enllaços a les xarxes socials i els programes de la
isidreta ràdio. En definitiva, una informació global del projecte del casal
de barri i del casal de gent gran dinamitzada, en aquest cas, per la Taula
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Eix Pere IV. A continuació presentem un balanç del darrer any natural en
xifres.
En un any natural rebem més de 16.500 visites a pàgines, en 7.200
sessions realitzades per

més de

5.000

usuaris. Aquestes visites

s’incrementen quan es presenta un projecte comunitari, com la biblioteca
de les coses o la isidreta ràdio, així com quan s’obren les inscripcions,
per l’interès que desperten aquests continguts. Per les dades que tenim,
creiem que la pàgina web està sent una eina més que útil i que cal
potenciar-la i utilitzar-la com a tal. Permet generar continguts de caire
permanent i penjar els cartells aportant tota la informació necessària per
l’usuari, així com enllaçar aquests continguts a les xarxes socials per a
que, qui vulgui més informació, en pugui disposar.
Per últim, cal destacar que totes aquestes visites web es refereixen a les
que es fan directament a la web del casal, en els propers anys tindrem
també les dades de visites al web de La Isidreta Ràdio i la de La
Biblioteca de les coses.
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XARXES SOCIALS

TWITTER

Aquesta xarxa social, més immediata i de contingut limitat, ha estat
també una bona eina de comunicació. Cal pensar que sovint aquesta eina
serveix per a difondre entre persones que formen part d’entitats, o entre
les pròpies entitats, que solen tenir perfils en aquesta xarxa social. En
aquest cas, les publicacions durant el 2020 van tenir més de 120.000
impressions (cops vistos) i es va guanyar un total de 147 seguidors.

FACEBOOK

Facebook, com una xarxa social majoritària en la darrera dècada, encara
té un impacte important en certs grups d’edat, és per això que des del
casal prioritzem aquesta xarxa social enfront d’altres de què no
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disposem. En aquest cas, durant l’any 2020 vam fer créixer els “Me
gusta” de la pàgina de facebook en 106 persones més. A més, l’impacte
de les publicacions ha seguit creixent, pensem que qualitativament és
important ja que hi tenim seguidors que són usuaris i que s’informen a
través d’aquest mitjà.
MAILCHIMP

Una de les eines que fem servir
mensualment per informar de tot el
que anem programant i de les
últimes activitats és Mailchimp, és
a dir, el butlletí electrònic mensual.
Aquesta eina és molt valuosa ja
que

enviem

la

informació

directament a la bústia electrònica
dels

usuaris,

i

cal

utilitzar-la

responsablement per generar poc
contingut, molt clarificador i estèticament bonic. D’aquesta manera
sumem persones subscriptores i minimitzem les que se’n donen de
baixa.
Durant el 2020 hem assolit els 405 subscriptors i subscriptores del
Butlletí del casal, xifra que s'acosta força al que seria òptim en un
equipament de proximitat de les nostres dimensions. Pensem que,
seguint la tendència actual, a finals del 2021 estarem al voltant dels 600.
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PROJECTES COMUNITARIS

En aquest 2020, per fer aquesta evolució en la dinàmica associativa del
casal, s’ha prioritzat molt menys activitats com poden ser els tallers
(porta d’entrada de molts veïns i veïnes al casal, però de dinàmica
menys

associativa

o

comunitària)

i

s’ha

apostat

per

projectes

comunitaris, empoderadors i amb voluntat transformadora.
A continuació detallem els projectes existents al casal actualment, la
majoria dels quals s’han gestat o consolidat durant el 2019. Tots ells
presenten alguna estructura pròpia, donat que són o bé entitats sorgides
en el sí del casal amb un projecte i gestió autònomes d’aquest, o bé
projectes de col·laboració amb altres entitats en què el projecte és el
fruit de la coordinació d’aquestes entitats en el dia a dia.
LA ISIDRETA RÀDIO

Un dels projectes comunitaris més potents del 2019 ha estat l’impuls
definitiu de la Isidreta Ràdio, la ràdio online i comunitària del casal.
Com vam explicar a la memòria anterior, la ràdio s’impulsa des del casal
de barri coordinadament amb el Club Esportiu Júpiter i el Casal de Gent
Gran, amb qui es fa la compra del material d’enregistrament i es posa a
punt per començar a sonoritzar la ràdio.
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Després d’uns quants mesos de pensament del projecte, aquest espai va
ser impulsat per un grup motor d’entre 5 i 10 persones, que mitjançant
reunions setmanals van anar definint quin seria el funcionament de la
ràdio, els continguts, el material emprat, el model organitzatiu i les
tasques de les persones que en formaven part, així com els seus drets i
les seves obligacions.

Aquesta ràdio
ha

quedat

com un espai
comunitari on
cada

grup

gestiona

el

seu programa
i

els

seus

continguts.
Aquests

grups

decideixen els continguts, preparen els guions, les músiques, entrevistes,
activitats i tallers a realitzar. Paral·lelament, es gestiona la ràdio com un
tot, a través d’un grup motor que es reuneix setmanalment i unes
assemblees obertes que es realitzen cada mes i on hi és convocada tota
la gent que conforma la ràdio, aquella que hi té propostes i aquells veïns
i veïnes que puguin tenir interès en La Isidreta.

COM S’ORGANITZA LA ISIDRETA?

La Isidreta Ràdio és un col·lectiu organitzat de forma assembleària. Les
assemblees acostumen a ser mensuals, per prendre les decisions de la
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ràdio, acollir projectes, presentar la feina feta, dividir la feina en
comissions i fomentar la participació entre els projectes.
A més, la Isidreta té un grup motor d’unes 6 persones, que es coordinen
amb la Taula Eix Pere IV per les qüestions relatives a la gestió del casal,
realitzen les tasques tècniques diàries i presenten les propostes
concretes per a la ràdio.
ELS PROGRAMES

La Isidreta Ràdio, com la majoria de ràdios es divideix en programes.
Aquests, en el cas de la Isidreta gaudeixen de tota autonomia a l’hora de
decidir els continguts, enregistrar els programes, etc. Un cop el
programa està enllestit, des del grup motor es penja a les xarxes i es
difon.
COMUNICACIÓ DE LA RÀDIO

La Isidreta és un projecte de la columna vertebral del Casal, però com a
ràdio comunitària amb un projecte propi té els seus propis canals de
comunicació per poder difondre els continguts i actualitzar-se en paral·lel
a la comunicació ordinària de Ca l’Isidret.
És per això que des del Casal hem desenvolupat la seva pàgina dins del
domini de la Taula Eix Pere IV: https://laisidreta.eixpereiv.org/
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ELS DOS GRUPS DE CONSUM ECOLÒGIC

Introducció
Durant el 2018, una de les activitats que es va fomentar és el consum
ecològic i de proximitat, i el funcionament de les cooperatives de consum
ecològic. Emmirallats en les cooperatives ecològiques que funcionen al
Poblenou, com La Unió, i amb la cooperativa que funciona al Casal de
Barri del Besòs, es programà un cicle de consum ecològic en què vam
comptar amb aquests veïns d'altres zones i en que vam formar al veïnat
interessat en aquest tipus de consum.
A

banda

de

l'objectiu

obvi

d'aquesta

activitat, fomentar un altre model de consum
més respectuós amb el medi ambient i amb
els

productors

activitats

tenen

i

agricultors,
com

a

aquestes

objectiu

crear

comunitat i generar un nou espai veïnal
relacional a l'entorn de les cistelles de
verdures. Durant l’any 2019, es consolida un
grup de 20 unitats familiars que reben la
cistella, que proveeix de verdures al veïnat
cada dues setmanes.
Finalment, el 2020, en la campanya “Ajudem el camp des del barri”
durant el mes d’abril, s’ha impulsat un segon grup de consum ecològic al
barri, en el que hi participen unes 12 persones.
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CONSUM DE PROXIMITAT EN PANDÈMIA: AJUDEM EL CAMP DES DEL BARRI

En ple confinament, període en el que vam garantir el repartiment de les
cistelles del grup de consum, la Taula Eix Pere IV inicia una campanya,
titulada “Ajudem el camp des del barri”. Amb aquesta acció, la nostra
entitat pretenia seguir fent pedagogia sobre els models de consum
ecològics i de proximitat entre el veïnat dels barris del Poblenou, i a la
vegada ajudar als productors locals que, en una situació de tancament
dels restaurants i la impossibilitat de moure’s per vendre el seu producte,
eren acostats directament al consumidor. La campanya va consistir en
obrir una pàgina web on el veïnat podia apuntar-se lliurement anotant la
seva direcció i explicant quin interès tenia en aquest model de consum.
Un cop rebudes les respostes al qüestionari, la comissió d’economia
social i solidària de l’entitat va agrupar el veïnat per territoris i es van
impulsar grups de consum a tots els barris del Poblenou.
En el cas de ca l’Isidret, aquesta acció va culminar amb la creació d’un
grup nou, ja que el grup existent no tenia capacitat per acollir la gran
demanda que hi havia a la zona.
Així doncs, actualment hi ha dos grups de consum ecològics al casal, que
funcionen simultàniament els dijous. Un fa servir un model de cistelles
tancades amb productes de temporada, i l’altre funciona totalment a la
carta, d’aquesta manera quan arriben persones interessades tenim la
possibilitat

d’oferir

dos

models

de

consum

ecològic

organitzats

assembleàriament.
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Creiem que és un dels assoliments més importants a nivell qualitatiu, per
tot el que suposa a nivell intergeneracional i relacional, com de model de
barri i consum.
Aquest grup és autogestionari i funciona de forma assembleària. El
repartiment de les cistelles és una tasca que cada setmana l’assumeix
una veïna diferent, cosa que li aporta a la dinàmica del grup un caire més
participatiu.

LA BIBLIOTECA DE LES COSES

L’any 2020 ha sigut el de la consolidació com a projecte de la Biblioteca
de les coses. Aquest projecte sorgeix de les voluntats confluïdes entree
diverses entitats. Per una banda, la proposta basada en la Library of
things de Londres que portaven un bon temps treballant les entitats
Nusos i Rezero. Aquest primer grup motor, que havia estat treballant per
l’arrelament i desplegament del projecte a la Verneda, ja tenia persones
voluntàries amb intenció de començar a emprendre’l. Per l’altra la Taula
Eix Pere IV, que feia temps que tenia per a Ca l’Isidret un projecte
anomenat Einateca amb la mateixa intenció, recopilar objectes d’ús
esporàdic i generar un espai de préstec d’objectes i formatiu per
aprendre com utilitzar-los. La suma d’aquestes voluntats, juntament amb
la possibilitat física d’instal·lar el projecte al nostre casal, dona lloc a la
Biblioteca de les coses
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Per

desenvolupar

el

projecte s’ha treballat
entorn

de

diverses

fases,

una

primera

per

crear

el

grup

impulsor i assegurar
l’estabilitat i la gestió
comunitària

del

projecte. Amb aquest
grup

motor,

es

treballen

les

concrecions
horaris,
d’objectes

com
el
que

els

tipus
es

recullen, l’organització
de les presentacions,
etc.
Posteriorment, s’obre
una fase de recollida
d’objectes per part del
grup motor que s’organitza mitjançant la difusió del projecte i la crida a
l’entorn de totes les entitats que la conformen de fer arribar objectes del
veïnat que hi està disposat. Per altra banda, es presenta el projecte en
públic per poder fer una gran difusió.
La informació sobre els objectes (tipologia i característiques bàsiques,
operacions que s’han realitzat, estat del préstec, donant...) està
incorporada a una plataforma electrònica a la web de la Biblioteca. A
l’hora d’adquirir o retornar un objecte en préstec, el funcionament és
similar a una biblioteca de llibres convencional.
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Els membres del grup motor tenen accés a l’inventari d’objectes per
poder fer el seguiment, el tractament de dades (rotacions dels objectes,
tipologia d’usuaris, ...), localització i estat dels objecte.
Actualment el projecte de la Biblioteca de les coses es troba en ple
desplegament. Tot i no ser un projecte econòmicament viable, si que és
econòmicament sostenible i necessari, comunitari, i promou el consum
responsable. És per això que ara mateix hi ha una persona remunerada
al casal dinamitzant la Biblioteca de les coses,
ESPAI INFANTIL DEL CASAL

En

l'emplaçament

de

l’antic

espai d’entitats en un espai de
joc infantil per a famílies, des
de l'any 2018 hi ha un projecte
que considerem cabdal per fer
del casal de barri un espai
acollidor per a les famílies i els
infants.
Gràcies a un grup motor creat a partir de les famílies interessades en el
nou espai, i un grup de whatsapp més ampli en el qual hi ha entorns
diversos de famílies dels col·legis del voltant, s'ha anat construïnt un
espai físic i simbòlic de relació
entre el veïnat.
Aquest espai realitza diverses
funcions. Per una banda, està
obert
l’horari

permanentment
del

casal,

en

d’accés

lliure per totes les famílies del
barri amb la condició que els
infants hi accedeixen sempre
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supervisats per un tutor legal.
Per altra banda, l’espai realitza activitats de servei i de visibilització de
l’espai com els mercats d’intercanvi de roba i joguines. Aquests mercats
funcionen amb les joguines que prèviament s’han donat o que ja no
utilitzen les famílies, i aquestes joguines i peces de roba es venen a un
preu simbòlic i voluntari, que posteriorment serveix per autogestionar
l’espai, proveir-lo de materials com pissarres o terra adequat per la
canalla.
En conclusió, creiem que és una gran experiència que cal seguir
desplegant. Sovint, però, és difícil de trobar famílies amb temps i
empenta per estar un temps llarg destinant temps voluntari a la
dinamització.

LES RESTART PARTIES, UN ESPAI PER APRENDRE, REUTILITZAR I TROBAR-SE

Un altre dels projectes comunitaris del casal són els restarters. Aquest
col·lectiu, està format per veïnes voluntàries amb una motivació comú, la
reparació de petits electrodomèstics del veïnat i la lliure difusió del
coneixement per poder aplicar aquestes reparacions.
Amb la idea de fer xarxa i comunitat, i sobretot de donar un segon ús als
electrodomèstics de casa que tenen una petita avaria, quan una persona
assistent arriba a la Restart Party amb el seu aparell espatllat, un
voluntari amfitrió li pregunta per l'avaria i associa la possible reparació
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amb el tècnic voluntari més adient. Un cop arriba el seu torn, la persona
assistent aprèn amb el tècnic voluntari, qui intenta implicar-la el màxim
possible en el procès de reparació.
Al final, l'objectiu de la Restart Party és que les persones assistents hagin
pres conscièncis que els seus aparells es poden reparar i com de fàcil pot
arribar a ser en alguns casos allargar la vida dels nostres aparells.
Sensibilitzar-se, per tant, del gran estalvi ecològic i econòmic del que
podem ser responsables.
CUINA DEL MENJADOR SOLIDARI DEL GREGAL

El 2020 hem mantingut l'acollida i acompanyament d'un projecte
ambiciós i que té a veure amb una de les entitats més importants del
territori a molts nivells, el Menjador Solidari del Gregal.
Aquesta aposta, de caràcter temporal, consisteix en acollir una part
essencial de l’activitat del menjador, la cuina de tot el menjar que
posteriorment se serveix a l’espai de la Rambla Prim. La raó és que el
menjador es troba en un moment d’impass en el que necessita realitzar
unes obres a la seva cuina i necessitava una cuina capaç de produir les
prop de 300 racions de producte fresc que serveixen diàriament.
Amb aquest propòsit, el casal es volca a la tasca en coordinació amb el
propi menjador, els tècnics del Districte de Sant Martí i de pla de barris i
posteriorment també els tècnics de Gent Gran i de neteja per poder
assumir aquest volum d’activitat sense afectar un servei cabdal per
l’equipament com els àpats en companyia ni perjudicar els usuaris o el
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personal de neteja. Fruit d’aquesta coordinació s’elabora un conveni que
adjuntem a l’annex, signat per la Taula Eix Pere IV, el menjador i
Districte.
Actualment el Menjador Solidari del Gregal elabora cada dia els 300
àpats a Ca l’Isidret, amb una perfecta convivència amb els altres usuaris
i serveis del casal i realitzant una gran labor comunitària i solidaria al
barri. A més, al casal s’hi ha instal·lat un punt permanent de recollida de
roba i aliments per als usuaris i usuàries del Menjador.

PARTICIPACIÓ A LES CAVALCADES DE REIS BESÒS-VERNEDA 2020

Des de feia uns anys, l’AMPA de l’Escola Brasil organitzava una carrossa
per la cavalcada de reis de la Verneda, en la que participaven de
carboners. Fruit de la col·laboració amb el casal, aquesta entitat es va
posar en contacte amb nosaltres per al suport i la participació en aquesta
comparsa,

que

a

Ca

l’Isidret

hem

estat

encantats

de

assumir.

En el cas de la cavalcada de 2020 vam sumar el Casal de Gent Gran com
a participants de les activitats, la qual cosa va fer créixer en nombre la
comparsa i fer-la inclusiva i intergeneracional. A més, per fer possible
aquesta intergeneracionalitat vam comptar amb l’entitat “Amb bici sense
edat” que va aportar vehicles sostenibles per decorar la nostra carrossa i
fer-la inclusiva.
Prèviament a la participació a la cavalcada de l’any 2020, durant l’any
2019, es realitzen fins a 3 tallers participatius per decidir, confeccionar
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les disfresses, organitzar la compra de material i equipar l’aparell que
utilitzarem finalment com a carrossa, l’OBNI (Objecte Barrial No
Identificat) que pertany a la Taua Eix Pere IV.
BALLADONA

Un dels projectes que hem seguit treballant durant el 2020 és
l’acolliment de l’espai de Balladona com una activitat habitual al nostre
casal. Com a projecte de llarg bagatge al Poblenou amb una perspectiva
de gènere, comunitària i àmpliament coneguda, balladona és una
activitat que pretén generar un espai de comoditat per a dones a través
de la dansa. Amb l’excusa de la dansa oriental o lliure, en aquest espai
les veïnes tenen un espai de seguretat on expressar-se, conèixer-se i fer
xarxa de la manera més senzilla, a través d’una activitat d’oci com pot
ser el ball. En el cas del casal, aquesta activitat ha tingut una vinculació
amb l’entorn del taller de la dansa del ventre, que ha vist aquest espai
com una activitat acollidora i fàcilment complementaria a la dansa del
ventre.
És destacable el fet que la implementació d’aquest projecte al casal la
llegim de forma molt positiva, tant pel que fa a les membres que ja
formaven part de Balladona com d’aquelles que s’hi ha sumat arran de
l’arribada a Ca l’Isidret.
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ACTIVITATS I TALLERS

AJUDEM-NOS, FEM XARXA. JORNADES D'ASSESSORAMENT OBERT AL VEÏNAT

Durant el mes d'abril i maig, bona part de les hores destinades al casal
van bascular a les tasques de suport Veïnal que realitzava la Xarxa de
Suport Mutu del Poblenou. Aquestes plataformes, que arreu van ser
importants per resoldre algunes de les problemàtiques que generava la
situació d'aïllament social, van
tenir

un

paper

important

també per absorvir part de
l'impacte comunitari de tenir
els equipaments de proximitat
tancats.
Una de les idees que es van
realitzar en aquest context de
col·laboració

van

ser

unes

jornades d'assessorament veïnal. La idea era respondre, en clau de
proximitat, a moltes de les preguntes que els veïns i veïnes d'arreu
tenien sobre temàtiques diverses, com poden ser l'àmbit laboral,
psicològic i sanitari.
Dimarts 12 de maig:
Han fet un ERTO a la teva empresa? T’han demanat que et redueixis les
hores? Necessites saber quins drets tens?
En vam parlar amb Ana Abrain i Quim Espanyol, advocats laboralistes del
Poblenou.
Dimecres 13 de maig
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T’has trobat amb problemes per gestionar una situació familiar? Vius
situacions d’estrès, ansietat, tristesa o irritabilitat durant aquesta situació
de confinament?
Realitzat amb el grup de suport emocional de la xarxa de suport, i Lola
Espinosa, d’Anoe, us assessorarem i us donarem alguns consells per
passar aquestes setmanes.
Dijous 14 de maig:
Has

de

fer

una

gestió al CAP i no
saps com funciona a
dia

d’avui?

Saps

com contactar amb
la

teva

metgessa/infermer/treballadora social de capçalera durant la crisi del
COVID? Com has de reaccionar si sospites que tens símptomes de tenir
el virus?
Ho vam resoldre amb el personal sanitari del CAP del Poblenou.
Les xerrades van tenir un gran impacte i estan disponibles al canal de
Youtube.
ASSESSORAMENT EDUCATIU I PSICOLÒGIC PER FAMÍLIES

Una

activitat

iniciada

l’any 2018 i que hem
mantingut
col·laboració
l’associació
LLicasaj-.

és

la
amb

Anoe

-

Aquesta
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associació sense anim de lucre, té per missió la promoció dels infants i
les seves famílies, i té un servei propi com a associació que ofereix els
dimarts a ca l’Isidret de 16 a 19h. Com a contraprestació per l’espai
utilitzat, ofereix una hora d’assessorament gratuït a qualsevol família
amb infants que ho desitgi o necessiti. L’orientació pot ser en temes
diversos: dificultat d’aprenentatge, dubtes sobre la criança, dubtes sobre
educació dels fills com a pares i mares, etc.
En aquest cas, el servei se segueix realitzant en l’actualitat i s’ofereix a
les AFAs i escoles del territori com un recurs al seu abast, així com a
qualsevol usuària o veïna.
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