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El Casal de Ca l’Isidret, ubicat al barri de Provençals del Poblenou del Districte de Sant Martí, 

neix a mitjans de setembre de 2017 després d’una llarga reivindicació veïnal envers la manca 

d’equipaments de proximitat de la zona. 

El Casal de Ca l'Isidret es especialment singular, tant per la seva magnitud, com per la 

complexitat dels projectes que hi conviuen, sobretot des del 2019, any en que es van unificar 

les dues seccions de l'equipament, la planta baixa i la primera, confluint en el mateix espai 

tant el propi Casal de barri amb el Casal de gent gran, l'espai de cuina, la perruqueria (tancada 

des de l’inici del confinament) i el servei d'àpats en companyia i projectes comunitaris que 

han sorgit i estan sorgint durant l'actual gestió cívica que s'està fent des de la Taula Eix Pere 

IV, com ara la ràdio comunitària, dos grups de consum ecològic, un espai de joc infantil i 

familiar, la Biblioteca de les coses i altres projectes de consum responsable, com el Projecte 

de bancals i d’horts urbans verticals i les Restart Parties (reparacions mensuals de petits 

aparells electrodomèstics i electrònics) entre d'altres que anirem explicant i desenvolupant- 

ne les propostes en aquest document. 

La Taula Eix Pere IV, entitat de segon grau formada per a la revitalització i dinamització social, 

cultural i econòmica dels barris que envolten el carrer Pere IV, té com a principal objectiu que 

el Casal de Ca l’isidret esdevingui un espai de participació, de cohesió social i de resposta a 

les necessitats i particularitats del territori, de les seves veïnes i de totes aquelles entitats i 

col·lectius que actualment conformen el teixit associatiu de la zona, així com de les entitats i 

projectes del Districte de Sant Martí que vulguin contribuir a la dinamització tant del Casal 

com del barri on està ubicat. 

La Taula Eix Pere IV porta més de 7 anys treballant en un altre model de fer barri, Districte i 

Ciutat a l'Eix Pere IV, a través de la participació ciutadana, la cohesió social i la construcció de 

pertinença al territori i en la conscienciació i sensibilització del desenvolupament local i social, 

en l'economia social i solidària i en recuperar els espais buits i en desús de tot l'entorn de 

PRESENTACIÓ 
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l'Eix, tot incidint en propostes d'equilibri entre els plans urbanístics i la qualitat de vida dels 

seus/seues habitants/es. 
 

A dia d’avui la Taula Eix Pere IV està formada per veïns i veïnes a títol individual i per més de 

30 entitats sòcies a banda de les entitats col·laboradores o puntuals. 

Les entitats sòcies de la Taula, i que poden participar intermitentment al Casal com a 

membres de l’entitat gestora són; Cooperativa Biciclot, AAVV Poblenou, Cooperativa la 

Fàbrica,, Cooperativa Diomcoop, Associació per a l'Acompanyament al Final de la Vida 

Hospice.cat, Fundació Trinijove, Cooperativa Emelcat, Cooperativa Macus, Col·lectiu P9artiu, 

Associació Cultural els Fumats, Mammaproof, Col·lectiu Larre, Fundació Ires, Club de Futbol 

Rosario Central, Benvinguts Refugiats, Associació Ecoopromoció, Cervesers Artesans de 

Catalunya, Espai infantil i Familiar Banay, Agrupament Escolta Avenc, Associació Dj’s pel 

Canvi, Cooperativa Gregal, Associació Lemur, Associació Bicihub, Cooperativa Entramat, 

Associació per la No exclusió Anoe, Col·lectiu Superilla, menjador nòmada, Brots Urbans, la 

cooperativa de consum Verdnou, la cooperativa de cuina Ca la Güella, el projecte de 

crowfunding social Kreatings, l’associació BAM de bioconstrucció, La cuina que Canta, els 

Arquitectes de Capçalera i les entitats en espera d’aprovació com Las Kellys. 

A més, hi ha entitats que col·laboren amb la Taula Eix Pere IV, com son; Cooperativa TDMC, 

AAVV Paraguai-Perú, AAVV Bac de Roda, Makea tu Vida, Associació Tallers Escola de Vida, 

Fundació Rezero, Cooperativa Nusos, Convivim Sant Martí, Espai Ambiental, Fundació Joia, 

Cooperativa A granel, Festival Escena Poblenou, Mensakas, cooperativa el Globus Vermell, 

Cooperativa la Bonita, Col·lectiu Punt Sis, Cooperativa la Dinamo, i moltes altres de puntuals 

així com les noves xarxes de Suport mutu, el Supermercat Cooperatiu del Poblenou Pebre 

Roig o la Clandestina. 

El Casal es presenta com un espai des d’on enfortir les entitats del territori i les seves relacions 

entre elles i el barri, alhora que es vol afavorir la creació de xarxes entre aquestes i altres 

entitats, col·lectius o moviments socials que puguin arrelar al territori. En aquest sentit, des 
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de la Taula Eix Pere IV volem posar especial èmfasi en l’impuls de projectes i activitats lligats 

a l’economia social i solidària i als projectes comunitaris. 
 

D’altra banda, també volem que el Casal esdevingui un espai de participació, de relació, 

d’aprenentatge i empoderament de les veïnes, en el qual s’hi afavoreix la seva implicació i 

s’hi fomentin valors com la solidaritat, la col·laboració, el voluntariat i la corresponsabilitat. 

Per tant, es tracta que tant les veïnes com les entitats participin com agents actius en 

l’activitat diària del Casal i en el desenvolupament del projecte del centre de manera que se 

sentin part del Casal. 

En aquest sentit, estem creant dinàmiques de participació amb la resta d’entitats usuàries 

del Casal que afavoreixin una gestió comunitària, participada i transparent de l’equipament 

a través d’un òrgan denominat comissió de coordinació o coordinadora. Actualment, a part 

de la Taula Eix Pere IV, formen part de la coordinadora el Casal de Gent Gran, el dinamitzador 

del Casal de Barri i el dinamitzador del Casal de Gent Gran. 

Així mateix fem ús d'un altre òrgan denominat comissió Tècnica, on a banda de la comissió 

de coordinació també s'incorporen les tècniques referents de Districte, tant de Gent Gran 

com de casals de Barri. 

Com descriurem més endavant, també fem ús d'assemblees exclusives amb entitats, 

projectes comunitaris i d'assemblees veïnals. 

El principal repte és elaborar i desenvolupar un projecte comú de Casal que integri les 

particularitats del Casal de Barri i del Casal de Gent Gran i que al mateix temps sigui inclusiu 

amb el teixit veïnal i associatiu del territori. 
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El procés d'elaboració de l'actual projecte de gestió cívica 2022-2024 per al casal de ca l'Isidret 

( i després de 4 anys de gestió des de la Taula Eix Pere IV. Des de setembre del 2017 fins a 

l'actualitat, setembre del 2021 on hem pogut observar les necessitats que comporta la gestió 

i dinamització d'aquest Casal, ens ha permès afinar i concretar en alguns dels aspectes 

següents alhora d'elaborar el projecte de forma participada: 

    Objectius de la Taula Eix Pere IV i les entitats que hi formen part. 

    Propostes sorgides de la comissió de coordinació del Casal, amb intenció d'esdevenir 

un projecte intergeneracional i inclusiu. 

Propostes       de       les       necessitats       dels       projectes        comunitaris. 

Propostes de les entitats que fan ús dels espais del Casal de manera continuada. 

    Propostes de les entitats que fan ús puntual dels espais del Casal. 

    Necessitats de les entitats que fan ús de la cuina diàriament i del projecte integral que 

ha d'esdevenir un espai de cuina comunitària i oberta al barri. 

    Usuàries dels diferents tallers, cursos, cicles i activitats que es fan des del casal. 

    Necessitats veïnals detectades a les assemblees obertes, consells de barri, trucades 

telefòniques i presencialment al punt d'informació. 
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ENTORN SOCIAL 

 

 

El Casal Ca l’Isidret, tot i estar administrativament ubicat al barri de Provençals del Poblenou, 

es situa a l’entorn del carrer 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 d’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. 

El Casal està situat a la confluència de quatre barris clau del Districte, com són el de Sant 

Martí de Provençals, La Verneda i La Pau, el Besòs i el Maresme i el propi barri de Provençals 

del Poblenou. 

És per això que de cara a l’anàlisi de l’entorn caldrà tenir en compte les particularitats de tots 

aquests barris, si més no, les dades més rellevants pel que fa als diferents àmbits social, 

socioeconòmic, educatiu, cultural i associatiu. Tenint en compte aquesta complexitat, i de 

cara a complementar aquestes dades s’han realitzat, durant aquests mes de 4 anys de gestió 

cívica, diverses entrevistes amb representants de les diferents associacions de veïns i entitats 

del territori d’influència del Casal. 

 

 
L'entorn del Casal de Ca l'Isidret es molt característic pels contrastos que s’hi veuen. Per la 

banda est i sud-est, ens trobem molt poc habitatge i moltes naus industrials buides, oblidades 

i degradades, i tota una sèrie de solars buits on abans hi havien naus industrials, Aquesta part 

està afectada del desenvolupament del pla urbanístic 22@, amb previsió de molt poc 

habitatge i una forta transformació que està fent que creixin oficines i residències 

d'estudiants com a altres zones 22@ i es mantingui una urbanització de l’espai públic en 

detriment de la cohesió social, doncs l’entorn estarà mancat de comerç de proximitat i 

serveis bàsics per a la ciutadania. 

ÀMBIT TERRITORIAL 
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SOCIOECONÒMIC 

En contraposició, a la banda oest i sud-oest hi trobem molt habitatge (s'ha de dir que son 

edificacions dels anys 60 amb una població majoritàriament envellida), moltes zones verdes 

i una cohesió social important, malgrat la manca d’equipaments de barri que no donen 

resposta al gruix de la població i les seves necessitats. 

A la banda nord-oest, en canvi, gairebé a la frontera amb Sant Adrià del Besòs, ens trobem 

amb molt habitatge dormitori, feta també a la dècada dels seixanta per ubicar les grans 

onades migratòries de treballadors de molts indrets de la resta d'Espanya. Ens trobem doncs, 

un barri de nou envellit, amb zones que tenen una manca d’equipaments de proximitat i falta 

de cohesió veïnal i associacionisme. 

Per últim, a la banda nord-est, ens trobem també al límit de Barcelona, barri Besòs - 

Maresme, on hi ha molt d’habitatge residencial obrer i molta diversitat migratòria. Des de 

sempre és una zona on hi viuen col·lectius desafavorits i en risc d'exclusió destacant-ne el 

col·lectiu de l’ètnia gitana i ara en les últimes dècades les persones vingudes del Pakistan, 

Marroc, l’Índia, la Xina i l’Amèrica del Sud. Amb poc equipament i relativament recent, ens 

trobem amb la part del barri més complexa a l’hora d’atendre necessitats. 
 

Ca l’Isidret, com ja hem explicat, està inserit en la frontera entre quatre dels barris 

administratius del districte, aquests són Provençals del Poblenou (barri on pertany), Sant 

Martí de Provençals, La Verneda i la Pau, i el Besòs - Maresme. És per això que els nostres 

usuaris, a la pràctica, formen part d’aquests quatre territoris administratius, que alhora 

conformen una comunitat més o menys cohesionada a nivell associatiu i comunitari. 

Per aquest motiu, a l’hora d’analitzar les dades de l’entorn de ca l’Isidret, no ho hem fet amb 

les dades que s’aporten normalment provinents de les estadístiques de l’Ajuntament de 

Barcelona, subdividida en barris, sinó que hem extret dades de les seccions censals més 

properes, prenent com a entorn del casal una població de 32.790 habitants de les seccions 

censals més properes, com es pot veure en groc al plànol adjunt. 
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Per analitzar l’entorn demogràfic del casal, així com amb les altres dades que anirem 

detallant, hem pres dues referències per poder comparar, com són la ciutat de Barcelona en 

el seu conjunt i el districte de Sant Martí, per saber si, en cada cas, es tracta d’una dada 

especialment rellevant en comparació amb aquestes referències. En tots els casos, les taules 

i gràfics de dades exposats son elaboracions pròpies extretes de l’IDESCAT i l’INE a partir de 

dades de gener de 2019. 

 
En primer lloc, atendrem les dades de 

distribució percentual entre homes i 

dones, que a tota la ciutat està 

lleugerament masculinitzada. Pel que fa 

concretament a la zona del casal, 

ENTORN DEMOGRÀFIC 
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ANÀLISI ECONÒMIC DEL TERRITORI 

aquesta masculinització és molt lleugera, ja que més d’un 49% de la població són dones. 
 

En segon lloc atendrem a la distribució de població per grups d’edat. En aquest cas, ens 

trobem amb una població lleugerament menys envellida que la resta de la ciutat i el districte, 

però sense grans diferències en la distribució, ja que es tracta de punts percentuals molt 

petits. 

Tot i que no disposem d’aquestes dades, 

caldria veure la composició del grup més 

nombrós, el de les persones entre 25 i 64, 

per entendre millor com encarar de forma 

diferenciada un dels grups més 

importants a qui orientem la nostra 

activitat com a casal de barri. 

 
 

 
 
 

Una de les dades que ens serveix per 

conèixer el nivell d’ingressos és el de 

les unitats de consum, que es 

refereix a domicilis o unitats dins de 

les quals hi ha una relació de 

comunitat    a    nivell    econòmic. 

En el cas de ca l’Isidret, podem 

veure com les unitats de consum 

amb ingressos per sota d’aquestes tres xifres (que marcarien diversos llindars de pobresa) 

són clarament superiors a les mitjanes del districte i de la ciutat. També podem veure com 

aquesta diferència s’incrementa a mesura que pugem el llindar, cosa que ens indica una 
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DEMOGRÀFIC I CULTURAL 

situació important de pobresa al barri, ja que prop d’un quart de les unitats familiars 

subsisteixen amb uns ingressos per sota dels 10.000 euros anuals. 

 
Si ens fixem en les dades de renda mitjana 

per persona podem comprovar com la 

renda mitjana és inferior a la de la ciutat, i 

lleugerament més alta que la del districte 

de Sant Martí. Com sabem, al districte hi 

conviuen barris de renda molt baixa, com 

el Besòs o la Verneda, amb barris de renda 

alta o molt alta com ho són Diagonal Mar o la Vila Olímpica. És per això que les seves dades 

són una combinació d’aquestes situacions que són extremes a nivell de ciutat. El cas del 

territori que envolta el casal està lleugerament per sobre de la mitjana dels territoris del 

districte. 

 
 
 
 

A continuació us presentem un 

gràfic d’elaboració pròpia a partir 

de les dades censals que ens mostra 

la distribució de la població de les 

seccions censals properes al casal 

per lloc de naixement, distribuïdes 

en percentatge i comparades, com 

en els altres casos, amb les dades 

del districte en conjunt i de la ciutat. 
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EQUIPAMENTS DE L’ENTORN DEL CASAL 

EDUCATIU 

Hi ha diferències prou evidents en la distribució de la població de l’entorn del casal en funció 

del lloc de naixement de les persones que hi viuen. 
 

Així com la població nascuda a l’estranger representa algun punt menys que les mitjanes que 

fan referència al districte i a la ciutat en conjunt, la població nascuda a la resta de l’estat 

suposa 6 punts més que a la resta de la ciutat. Això, que és una dada que no sorprèn a qui 

conegui     bé     l’entorn     del      casal,      explica      diverses      coses,      com      la 

presència molt minsa del català com a llengua vehicular, o la localització al barri d’un espai 

com la «Casa de Andalucía», entitat amb la que el casal col·labora mensualment realitzant 

activitats. En el cas de la població nascuda a Andalusia, de fet, el percentatge de la població 

total a l’entorn del Casal suposa un 7,3% del total de la població, vers un 4,4% en el cas del 

total de la ciutat. 

Si bé aquestes dades no ens mostren res més que una realitat demogràfica, aquesta resulta 

útil per comprendre la composició del nostre entorn i posar un ull qualitatiu que identifiqui 

les inquietuds del veïnat relacionat amb aquesta realitat. 

 
 
 
 

Ara per ara, el Casal de Ca l'Isidret està envoltat pels següents equipaments de proximitat: 
 

Els centres cívics de la Rambla Prim i el de Selva de Mar, els casals debarri del Besòs, el de la 

Palmera, el de la Pau al Piramidon i el de la Verneda Alta, així com un espai de barri a la Via 

Trajana. 

 
 

 

La xarxa educativa, d'escoles i instituts és força nodrida sobretot en el carrer Perú i a la banda 

del Besòs i per sobre de la Gran Via. 

No així en el tema Instituts que bàsicament es disposa d'un per barri. 
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ASSOCIATIU 

OBJECTIUS 

Les escoles mes poperes al casal són: Escola Brasil, la Palmera, els Porxos, La caixa, Eduard 

Marquina, Catalonia, Miró, Santa Maria dels Apòstols i San Francesc. 
 

Els Instituts mes propers són: Institut Rambla Prim, Barri Besòs, Joand’Austria, San Francesc, 

Montseny i Bernat metge. 

 
 

 
L’entorn associatiu de Ca l’Isidret és un entorn relativament empobrit,sobretot si tenim en 

compte la densitat de població dels barris de l’entorn de la Gran Via, si bé és cert que en els 

darrers dos anys la realitat ha canviat força. 

Actualment, la unificació del casal de Ca l’Isidret i les bones dinàmiques dels barris del voltant 

del casal, tant pel que fa a Besòs ila Verneda, han anat enriquint progressivament aquest 

cultiu associatiu necessari per la vida comunitària del veïnat. A més, la gestió de l’espai de 

l’antic casal de Gent Gran per part de les associacions de veïns de l’entorn, i amb la 

participació de conglomerats associatius com la plataforma Convivim Sant Martí, ensdibuixen 

un entorn ric i procliu per la vida associativa. Creiem que Cal’Isidret hi té també un paper 

important, com explicarem al llarg del projecte. 

 
 
 

 
L’objectiu principal del projecte és dinamitzar social, cultural i econòmicament el territori, les 

seves entitats i les veïnes amb el Casal de Barri com a vehicle d’activitats i de dinàmiques de 

participació, de cohesió social i de promoció de valors com l’intercanvi, la solidaritat i 

l’economia social i solidària així com potenciar els projectes comunitaris que arrelin entre la 

població. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
 
 
 
 
 

 
 

    Donar resposta a les necessitats i inquietuds socials, culturals, formatives i de lleure de 

les veïnes. 
 

    Donar suport i enfortir les entitats existents al territori. 
 

    Fomentar la creació de xarxes entre les entitats, les veïnes i els sistemes comunitaris 

de polítiques socials i enfortir les relacions existents. 

    Fomentar l’economia social i solidària al territori. 
 

    Potenciar la participació activa del veïnat i el teixit associatiu a través del voluntariat 

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. 

    Seguir en la línia i continuar avançant en un projecte conjunt i compartit entre el Casal 

de barri i el Casal de la Gent Gran per concretar un veritable Casal de Ca l’Isidret 

unificat. 

 

 

 

    Donar a conèixer l’equipament i les possibilitats que ofereix i fomentar-ne l’ús entre el 

veïnat i el teixit associatiu, amb la intenció d'esdevenir un equipament de referència 

als barris que l'envolten i al Districte de Sant Martí. 

    Establir mecanismes de diagnosi de necessitats i inquietuds que permetin adaptar i 

adequar la programació de les activitats i posar en marxa projectes comunitaris 

específics. 

OBJECTIUS GENERALS 
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Acollir, fomentar, acompanyar i posar en valor totes aquelles iniciatives, projectes i 

activitats que contribueixin a potenciar i fer comunitat, la participació, l’intercanvi, la 

solidaritat, el voluntariat i la cohesió social. 

    Fomentar activitats que afavoreixin el coneixement del patrimoni cultural, social, 

industrial i històric del territori i el posin en valor. 

    Organitzar activitats de difusió, sensibilització i impuls de l’economia social i solidària, 

les economies circulars i verdes. 

    Incorporar més entitats al Casal, que facin ús de l'equipament amb un retorn social cap 

a les persones del territori. 

    Enfortir el projecte de casal i el pla d’usos, conjuntament amb els diferents agents que 

estan dinamitzant l’espai, per tal de promoure les relacions intergeneracionals, 

consolidar la unificació dels espais i la coordinació entre entitats. 

    Seguir oferint un servei d’allotjament de projectes i entitats de l’àmbit de l’economia 

social i solidària. 

    Continuar la col·laboració amb altres serveis i processos desplegats al territori, com ara 

el Pla de Desenvolupament Comunitari o el Pla de Barris. 

    Implicar-se i donar suport en la dinàmica del menjador solidari del Gregal per afrontar 

les desigualtats socials i potenciar amb aquest la inserció socio-laboral, que s'està 

desenvolupant a l’Eix Besòs durant el 2019 a 2021 a través de la cuina del Casal. 

    Incorporar la perspectiva de gènere en el funcionament del Casal (tallers, projectes 

comunitaris, espais de treball i celebracions puntuals), així com assegurar que 

l'equipament es un espai lliure d'agressions masclistes per totes les persones que el 

fan servir. 
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EL BARRI 

LA PARTICIPACIÓ 

 

 
 

El projecte de centre s’articula al voltant de tres eixos principals: 
 

     El barri. 
 

     El projecte del Casal Ca l’Isidret: un projecte intercultural,intergeneracional i amb 

perspectiva de gènere. 

    L’economia social i solidària 
 
 
 
 
 

 

El barri és el lloc per excel·lència des d’on s’articulen la majoria de lesrelacions socials: amb les 

veïnes, les entitats, els serveis i els recursospropis del territori. És per això que el Casal de ca 

l'Isidret, com a equipament de proximitat, esdevé el lloc idoni des del qual connectarels 

diferents agents, enfortir les seves relacions, atendre les seves mancances i inquietuds i 

promoure-hi tots aquells valors que millorinla convivència i facin comunitat a l’entorn en el 

que es troben. 

Volem remarcar que en aquest projecte, tot i que l’equipament està ubicat 

administrativament al barri de Provençals del Poblenou, tambévolem establir connexions i fer 

xarxa amb moviments, projectes i serveis de barris propers com són Sant Martí de Provençals, 

La Verneda i La Pau, El Besòs i el Maresme. 

Dins d’aquest eix destaquem diferents línies: 
 
 
 

Es tracta no només de donar a conèixer l’equipament entre les veïnes i les entitats del barri, 

sinó d’afavorir-ne la participació per potenciar el seu sentiment de pertinença al projecte del 

Casal i fomentar aspectes com l’apoderament i la governança. Es desenvoluparan diferents 

mecanismes i es crearan diversos espais de participació per al veïnat i per al teixit associatiu 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
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L’ASSOCIACIONISME I LA CULTURA POPULAR 

LA INTERGENERACIONALITAT 

de la zona. En concret, una assemblea d’entitats del Casal i un altre entre del veïnat, que es 

podran reunir una o diverses vegades a l’any per fer el seguiment de les activitats i de la 

dinàmica del Casal, avaluar la seva trajectòria i aportar elements amb els que estructurar 

l’estratègia del Casal, així com detectar necessitats. 

D’altra banda, s’acolliran i es cediran espais i materials a les iniciatives i activitats promogudes 

per veïns, col·lectius i entitats que contribueixin a la dinamització sociocultural del barri i del 

Casal. 

 
 
 
 

En aquest apartat s’hi inclourien: 
 

    L’organització d’activitats que difonguin i mantinguin la cultura popular i local del barri. 

oberta a totes les diverses expressions de cultura popular pròpies de la diversitat de 

veïns/es. 

    La celebració de les festes tradicionals del territori i la creació d’un calendari, fet 

conjuntament amb el projecte de Gent Gran, que les reculli. 

    Les activitats, projectes i propostes que contribueixin a preservar el patrimoni cultural, 

històric, industrial i social del barri. 

 
 
 
 

 
És un dels pilars bàsics del projecte i ja s'està desenvolupant de manera transversal amb la 

gestora del Casal de gent gran. La consolidació d’una programació conjunta amb activitats 

pensades per totes les edats, incloses les dels infants, a través de l'espai infantil i familiar així 

com la caseta amb rodes, un nou projecte comunitari, i les necessitats que detectem de les 

escoles del barri ens permetrà assolir els objectius de gestió correctament. 
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LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

 

 
 

S’organitzaran activitats i es fomentaran propostes i projectes que posin en valor la diversitat 

cultural del territori. Per tal d’aconseguir- ho: 

Seguirem fent un diagnòstic de la diversitat cultural de la zona (Convivim Sant Martí, 

Diomcoop, Festival Sereia, Colombia per la Pau, La Clandestina, la fundació IRES...). 

    S’identificaran entitats que promouen activitats que reflecteixin la diversitat humana, 

cultural i social (com per exemple el Projecte de la Xarxa Antirumors al Poblenou, 

AntiracistArt i el projecte Memòries Migrants). 

    Es promouran i programaran activitats que fomentin els valors de la interculturalitat i 

la construcció d’una cultura compartida que sigui fruit d’un diàleg intercultural crític i 

complex. 
 

    Estarà obert a les aportacions i propostes de persones, col·lectius, grups formals i 

informals diversos del territori que vulguin organitzar activitats culturals, socials, etc. i 

que promoguin els valors i criteris propis i específics a la política pública intercultural 

pròpia de Barcelona. 

 
 
 
 
 

Es fomentarà el treball en xarxa amb entitats i col·lectius que actuïn per millorar i visibilitzar 

la situació de les dones del territori. Així mateix, s'inclourà la visió de gènere en totes les 

activitats programades i es tindrà cura de que el llenguatge, utilitzat en les comunicacions tan 

internes com externes, sigui inclusiu, no sexista i/o LGTBIfòbic, sinó que curós de les 

diferències i en grau de valorar la diversitat neurològica, funcional, cultural, de gènere i 

d’orientació sexual. 

LA   INTERCULTURALITAT 
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Ja estem desenvolupant espais específics de joc i cures com es el projecte de l'espai infantil i 

familiar així com el projecte de la caseta amb rodes. També vam veure néixer el grup de dones 

Kàlides Kópiques, i estem treballant actualment amb les entitats Larre i Lemur per millorar 

els continguts en les activitats i projectes que volem desenvolupar en el futur. 

Acollim el projecte de cures i autoexpressió per a dones Balladona, de llarga trajectòria al 

Poblenou i que ara s'està desenvolupant l'últim divendres de mes al Casal. 

El Casal ha d'esdevenir un espai acollidor i promotor de totes aquelles iniciatives populars del 

territori que vulguin incidir en la millora de la justícia social, tot recollint les aportacions, 

propostes i plantejaments feministes. 

Es fomentaran activitats i xerrades dins de l’àmbit de les cures, de la promoció de la salut, de 

l’adquisició d’hàbits saludables, i de sensibilització per potenciar un consum responsable. Així 

mateix, es facilitaran espais d’intercanvi de coneixements i experiències per assolir aquests 

objectius i millorar la qualitat de vida de les veïnes. 

 
Es poden destacar els projectes en marxa següents; 

   El menjador solidari Gregal. 

    La Biblioteca de les Coses. 
 

    Restart Party l’últim dissabte de cada mes. 

   Cicles de salut emocional. 

    Grups de consum ecològic setmanal i cada quinze dies, els dijous. 

    Xerrades d'energia i cures a través de les entitats Emelcat i Associació per a 

l'Acompanyament al Final de la Vida, Hospice.cat 

    Projecte integral de cuina comunitària. 

   El voluntariat. 

    La Caseta amb Rodes, projecte sociocomunitari d’acompanyament al joc de l’infant. 

   Espai Musical per compartir coneixement i art. 
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EL PROJECTE DEL CASAL DE CA L’ISIDRET 

Acollida del projecte municipal VilaVeïna. 
 
 

S’afavoriran espais i es promouran propostes que fomentin la participació i la solidaritat entre 

les veïnes i les entitats del territori. 

 
 
 
 
 

Un dels objectius principals de la gestió i dinamització de ca l'Isidret era desplegar un altre 

model de fer les coses, de fer barri i ciutat, tant en les activitats proposades, com la 

programació dels tallers ( que tinguin a veure en la millora de la qualitat de vida de les 

usuàries i del veïnat, com de la repercussió a nivell cultural, social i urbanístic ) a l’estil dels 

propis objectius i línies estratègiques de la Taula Eix Pere IV que hem anat desenvolupant 

des del 2014. 

 
Així mateix les entitats que volem visibilitzar i els projectes comunitaris que encabim i 

ubiquem al casal comparteixen la mateixa línia de treball: posar les persones al centre de la 

seva activitat, sigui comunitària o laboral. 

 
La participació veïnal es un altre dels objectius assolits en l'elaboració de totes les propostes 

que fem com a Casal, així podem trobar propostes per fer voluntariat i ajudar en la millora 

dels espais. 

 
Donar prioritat al desenvolupament dels projectes dels barris del Districte de Sant Martí és, 

encara avui, un dels objectius sorgits des del Casal en resposta a les necessitats veïnals que 

hem anat detectant. 

 
La igualtat i aplicació dels drets humans en tot el model de gestió entre les persones i el 

respecte de les diferents cultures tant a nivell religiós, de raça, edat o perspectiva de gènere 

han sigut i segueixen sent pilars en el funcionament del dia a dia del Casal sent un objectiu 
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L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Específic incorporar la perspectiva de gènere en el funcionament del Casal (tallers, projectes 

comunitaris, espais de treball i celebracions puntuals), així com assegurar que l'equipament 

es un espai lliure d'agressions masclistes per totes les persones que el fan servir. 

 
Tal i com s'explica a l'apartat 1.2 (Procés d'elaboració del Projecte), i després de quatre anys 

de gestió cívica i més de dos anys des de la unificació dels espais, tenim una idea més clara 

de cap a on volem dirigir el projecte de casal. 

Encara que tinguem línies de treball estratègiques pròpies que ens venen donades des del 

Districte, tant el casal de gent gran com el casal de barri estem aprenent a elaborar un 

projecte conjunt que consolidi tot un seguit de dinàmiques de participació i d'activitats que 

fomenten el treball en xarxa, la inclusió i la intergeneracionalitat dins d'un únic equipament. 

El projecte tindrà en compte els aspectes següents: 
 

     Diagnòstic, identificació de necessitats i inquietuds compartides pels usuaris d’un i 

l’altre espai-projecte-servei, a través de la comissió de coordinació entre les dues 

gestores i amb l'ajuda de les tècniques de Districte a través de la comissió Tècnica. 

     Creació de dinàmiques de participació i relació entre els diferents usuaris, a través 

d’assemblees obertes, i enquestes a les usuàries del punt d'informació de cara al públic 

i/o que fan tallers i ativitats presencials. 

    Programació d’activitats amb perspectiva intergeneracional, intercultural, i amb 

perspectiva de gènere. 

    Connexió amb altres projectes desenvolupats al districte de Sant Martí adreçats a la 

gent gran i que puguin enxarxar amb activitats que tinguin aquesta mirada 

intergeneracional, com ara les Aules d'extensió universitàries i altres. 

 
 
 
 
 

Amb aquest tercer eix volem que Ca l’Isidret esdevingui un node des del qual difondre, 
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impulsar i promoure els valors, així com projectes i dinàmiques concretes en el marc de 

l’economia social i solidària al territori. Aquest eix té varies vessants: 
 

    La programació d’activitats de difusió, sensibilització i promoció dels valors de 

l’economia social i solidària. En aquest sentit, la Taula Eix Pere IV comptarà amb l'ajuda, 

suport i recursos tant del Comissionat de Consum i d’economia social i solidària com 

del Ateneu cooperatiu de Barcelona ( Coopolis ) per tal de desenvolupar un pla de 

sensibilització que tindrà com un dels seus nodes de treball i difusió el Casal de Ca 

l’Isidret. 

    L’allotjament d’entitats de l’economia social i solidària. En aquest cas, les entitats 

allotjades oferiran serveis o activitats obertes al barri en caràcter de contraprestació 

per la cessió d’espais. Es tracta, doncs, d’afavorir que l’activitat d’aquestes entitats 

tingui un retorn social directe al territori. En aquest sentit ja s’han identificat i fan ús 

algunes entitats, que utilitzen la franja horària dels matins, o bé realitzen activitats 

obertes al veïnat en format tallers, xerrades, presentacions i d’altres formats. 

 

    Un cop acabat el Programa B-Mincome de l’Ajuntament de Barcelona i la UE per tal de 

fomentar la formació, i l’ocupació de les poblacions més desfavorides i que pateixen 

més precarietat laboral i econòmica de l’Eix Besòs, seguim donant suport, recursos i 

visibilització al projecte que va sortir d'una de les entitats que formen part de la Taula 

Eix Pere IV, la cooperativa la Fabric@ i el seu projecte de La Taca d'Oli, que podrà 

utilitzar en horari de matins els espais del Casal per desenvolupar llurs accions i altres 

en col·laboració amb el Casal, sobretot les de les economies Verdes, de reciclatges, 

mediambientals i circulars, encara que durant el 2021 la Taca d’Oli ha deixat de venir 

presencialment ja que depèn de noves subvencions i restem a l’espera de tornar-los a 

deixar espai on desenvolupar el seu projecte. 

    Donem suport al menjador Solidari del Gregal no només cedint l’espai per cuinar, sinó 

també en temes d’inserció laboral, els acompanyem per a que facin del casal un punt 



referent en l’atenció personalitzada de les persones que fan ús del menjador i per fer 
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xerrades o tallers sociolaborals oberts al barri. 
 

    Amb la fundació Ires hem obert un espai per donar cobertura i assessorament a les 

persones que cobren la renda garantida a través del Projecte MAIS, i estem coordinant 

amb els Arquitectes de Capçalera obrir un espai per l’oficina en ajuts a la rehabilitació 

de pisos, edificis i comunitats de veïnes a través del projecte OSTRAC. 

 

     Intercooperació a varies bandes per la construcció de bancals per fer horts urbans en 

alçada a través de la cooperativa Macus, el centre de Salut Parc Forum Mar i la fundació 

Pere Mitjans , juntament amb el Casal de ca l'Isidret per tal de integrar a usuaris del 

centre de Salut i de la fundació tant en les necessitats del Casal com ells mateixos en 

la societat i agafar confiança i seguretat per integraar-se en la comunitat i sortir al 

mercat laboral. 

    Seguir apostant per la primera Biblioteca de les Coses de Catalunya, projecte punter i 

amb molt de ressò mediàtic. Com ja sabeu el projecte de la Biblioteca de les coses, 

impulsat per la Fundació Rezero i la cooperativa Nusos va començar fent servir un dels 

espais del casal de ca l'Isidret. Ara el projecte rep el suport directe de la Taula Eix Pere 

IV per consolidar un servei que creiem que és inprescindible en tots els barris de la 

ciutat. I que ara ja és un projecte comunitari del Casal. 

    Acompanyament dels grups de consum ecològic, un creat de nou durant el 

confinament i un altre que ja porta més de dos anys funcionant al casal, on les veïnes 

poden agafar cada setmana una cistella de verdures i aliments ecològics que ens porta 

la cooperativa La Datzira del Moianès amb la Horta 3 Sols i també les pageses de Can 

Tabaquet, de Llinars. 

    Creació d’un projecte-sala de costura comunitària on el veïnat pugui reparar les seves 

peces de roba trencades, a més de fer tallers i difusió sobre la situació actual de la 

industria tèxtil. Deslocalitzada en la seva majoria, i molt contaminant. L’espai està 



obert, com tot el Casal a les propostes del veïnat per generar grups de suport mutu o 
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espai de polinització creuada de coneixement. 
 

    Enfortir el grup de reparadores del barri dintre de les trobades que es fan cada últim 

dissabte de mes al casal de les Restart Parties, on les mateixes veïnes reparen i 

ajuden/ensenyen a reparar els petits aparells electrodomèstics i electrònics de la resta 

de veïnes del barri, fomentant així un consum conscient i la lluita contra l'obsolescència 

programada i percebuda d’aparells. 

    Conjuntament amb la gent gran i el projecte de Salut Mental del Parc de Salut Forum 

Mar hem treballat amb les dinamitzadores dels pisos tutelats de l’edifici on tenim 

l'equipament 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. 

Avançar en   la   redacció   d'un   projecte   integral   per   a   la   cuina   del   Casal. 
 
 

El projecte de cuina comunitària vol plantejar un procés comunitari d’emancipació 

alimentària per al territori en la zona d'influència del Casal, incidint en diversos 

aspectes: 

 

 
Inclusió social, a partir de facilitar espais relacionals i de formació ocupacional 

vinculats a l’alimentació, incorporant totes les seves vessants. 

Sobirania alimentària: Sensibilització i capacitació entorn de l'alimentació sana 

i sostenible, per impulsar una transició alimentària des de la millora dels hàbits 

alimentaris, amb la promoció d’una nova cultura alimentària (a partir del 

consum responsable) amb una incidència directa en la qualitat de la salut, de les 

persones i del planeta. 

Seguretat alimentària: articulació comunitària d’una resposta a l’actual situació 

d'emergència alimentària (esdevinguda encara més evident arran de la crisis 

sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19) i una 
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SERVEIS 

PUNT D’INFORMACIÓ, ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT AL VEÏNAT 

aposta per un sistema alimentari més just, saludable i sostenible, amb criteris de 

proximitat i agroecològics, facilitant al barri la possibilitat de nodrir-se de forma 

adequada i saludable i enfortint les economies locals sostenibles. 

Considerem la cuina, amb el seu annex: el bar de l’equipament, com espais vivers i impulsors 

d’un projecte comunitari, entès com un procés i conjunt d'activitats, accions i iniciatives, que, 

amb la participació activa i facilitant l’auto-organització de la propia comunitat, generin 

respostes col·lectives a demandes i necessitats compartides. Un procés que també enfortirà 

l’economia social i solidària del territori i relacionada amb l’àmbit alimentari, des del foment 

dels models agroalimentaris sostenibles (l’agroecologia urbana al barri) i el consum 

responsable, passant pel reaprofitament i el compostatge, en col·laboració amb els agents i 

col·lectius actius al territori (la cooperativa social Diomcoop, el projecte Cuinetes...entre 

d’altres). 

Un projecte que aposti pel quilòmetre zero i s'abasteixi dels productors locals, que tingui en 

compte totes les franges d'edat, diferències i necessitats de la gent dels barris i que pugui 

donar llocs de treball dignes. 
 

En aquest apartat parlarem dels serveis consolidats i dels serveis que tenim projectats o 

estem consolidant. 
 

 
A banda de la informació dels serveis del barri i del Districte, així com de les activitats del 

propi casal, des de l’obertura del Casal estem detectant i recollint diverses demandes, 

necessitats i inquietuds tant del veïnat com de les entitats del territori que tenim en compte 

en la programació d’activitats del Casal. 

 
Fem la recollida de demandes des de la recepció del Casal, per via telefònica, amb la bústia 

de suggerències i per correu electrònic. I aquest any hem implementat una enquesta de 
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ESPAIS RELACIONALS I DE TROBADA 

satisfacció telemàtica que s’ha realitzat durant el segon trimestre del 2021. D’altra banda, i 

per millorar aquest servei i d'altres, seria necessari ampliar l’horari de la persona de gestió. 
 
 

Actualment tenim identificats dos espais des dels quals fomentar la interrelació i la trobada 

entre les veïnes. Un d’ells es troba al passadísde la primera planta on es fan propostes com: 

     Exposicions i les seves presentacions. 

    Pàrquing de cotxets de l'espai de joc infantil i familiar. 
 

El segon espai i el que mes funciona a nivell de cohesió social, es el vestíbul (entès en la seva 

més amplia dimensió: l’entrada, la zona de bar amb les taules, la zona de descans i els voltants 

de la recepció). 

Aquest espai acull propostes tant diverses com: 

    Presentacions d'entitats i iniciatives veïnals. 
 

    Punt de trobada de les usuàries de la Biblioteca de les coses. 

   Espai de lectura. 

    Jocs de taula per a totes les edats (no Dominó, aquest es realitza en una sala especifica 

i a unes hores en concret). 

    Espai d'estada per a la gent gran i d'espera per a tothom. 

   Repartiment cistelles ecològiques dels grups de consum. 

    Reparacions d'aparells electrònics i electrodomèstics (Restart Party). 

   Petites entrevistes que no necessiten una sala. 

    Debats i projecció de documentals. 
 

    Diverses activitats que s'estan pensant per als caps de setmana (en substitució del ball 

de gent gran que es feia abans cada dissabte). 

El tercer espai relacional serà un espai musical obert al barri, de propera creació, un espai 

habilitat per a la creació participativa de música a tots els nivells, on el veïnat podrà 
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PROMOCIÓ I SUPORT A L’ASSOCIACIONISME 

FOMENT DEL VOLUNTARIAT 

expressar musicalment les seves idees, escoltar i parlar de música, compartir musica, fer 

classes magistrals de professionals, tocar i assajar amb instruments i apropar-se als 

instruments musicals que habilitarem. 

Tenint en compte que la zona propera al casal és una zona amb un índex de pobresa 

bastant elevat i que el cost de les eines per a fer i produir música és molt alt. Això facilita la 

cohesió social a través de la cultura. 

El desenvolupament d’aquest projecte queda lligat a l’activació per part de Districte de 

les activitats musicals al Casal. 

 
 
 

 

Aquest servei, a banda d’afavorir la cessió d’espais, infraestructura i materials a les entitats, 

els col·lectius i els grups informals del barri que arrelen i puguin arrelar al territori, pretén 

incloure, en la mesura el possible, la col·laboració del casal tant en la difusió com en 

l’organització de certes activitats que tinguin un especial interès sociali veïnal. 

 
 
 

A banda de donar tot el nostre suport al voluntariat que està organitzat des del projecte de 

gent gran i encara que la franja d'edat en la que ens movem resulta difícil fomentar el 

voluntariat, tenim persones voluntàries tant a nivell individual del veïnat com a nivell 

d’entitats. 

Tenim voluntariat a l'espai cuina, als projectes comunitaris ( la radio comunitària, el grup local 

de Restarters, la Biblioteca de les coses, l’espai de joc familiar, i els futurs projectes de costura 

i l’espai musical), també tenim veïnat que fa tallers voluntaris i els grups de consum ecològics 

funcionen de manera voluntaria. 
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COL·LABORACIÓ AMB LES FESTES I TRADICIONS DEL TERRITORI 

ALLOTJAMENT D’ENTITATS 

 
 
 

 
 
 

Hem fet i seguirem fent col·laboracions amb diferents entitats com Colòmbia per la Pau, el 

Festival Sereia de cultura Brasilera de ball forró, l'esplai Rakxa i l'esplai del Besòs, i cada tercer 

diumenge de mes a la Casa d'Andalusia del barri. També estem impulsant jocs infantils en 

català gràcies al consorci de normalització lingüística de Catalunya i estem deixant espais per 

a la Fundació Joia, per fer tallers de relaxació així com a la Fundació IRES per a fer tallers amb 

joves durant l’estiu. 

 
 

 
Ja portem dos anys (no s’ha pogut fer durant la pandèmia) participant i impulsant un nou 

espai a les festes populars de Paraguai-Perú, on sempre ha sigut l'AAVV qui l'ha feta. Des del 

primer moment vam veure molt necessari dinamitzar el camí de ca l'isidret, un camí peatonal 

tocant al casal, per poder participar i aportar altres activitats, accions i espectacles a les 

pròpies festes del barri. Col·laborem amb l'AAVV per difondre i potenciar les festes majors, i 

fem ús de l’escenari de la plaça Puigcerdà per fer una mostra de tallers del casal. 

 
I participem conjuntament amb el projecte de gent gran del Casal, de les festes tradicionals, 

com ara Sant Jordi, el carnestoltes, la castanyada i el Nadal. 
 

 
Tal com es detalla en altres apartats, el Casal allotja entitats de l’economia social i solidària, i 

d'altres que tinguin incidència al barri ajudant a la difusió, sensibilització i foment dels valors 

que aquestes promouen. Es pretén que la seva activitat tingui un retorn social i per tant 

generi un impacte positiu en el territori, com es el cas del projecte MAIS per a persones que 

cobren la renda garantida que està fent la fundació Ires des de juny del 2021. 

PROGRAMACIÓ I ACOLLIDA D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, FORMATIVES I DE 
LLEURE 
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ESPECTACLES I ACTUACIONS 

TALLERS 

 
 
 
 

 
 

S'estan fent exposicions de tot tipus, des de entitats com el fotoclub del Poblenou o els Urban 

Sketchers, com d'artistes com Azagra i Revuelta, i persones del veïnat. Aquestes podran ser 

de caràcter divulgatiu d’algun tema d’interès social, cultural, històric o patrimonial o 

simplement de lleure i oci. En aquest projecte presentem com a proposta la realització d’un 

mínim de 3 i un màxim de 9 exposicions anuals a l’espai del Casal. 

 
 
 

 
Durant aquests 4 anys de gestió cívica del casal hem pogut fer espectacles infantils, de teatre 

per adults, concerts de música, cinema i altres esdeveniments culturals així com un ball per a 

la gent gran cada dissabte de 17h a 20h. Fins que no es dugin a terme les actuacions 

d’insonorització necessàries no farem cap acte amb so amplificat al Casal. 

 
Val a dir que des de la primera denúncia de la veïna hem minimitzat els possibles sorolls cap 

al veïnat oferint teatre per a totes les edats, música en format acústic i projecció audiovisuals 

però sense cap tipus d’amplificació amb altaveus, sobretot els divendres i caps de setmana, 

ja que és un dels recursos amb més assistència del veïnat que hem tingut. 

 
Volem seguir per aquest camí, sempre de la mà de les mesures per evitar molèsties i en total 

connexió amb les recomanacions del Districte. 

 
 
 
 

 
 

Un altre dels eixos clau que defineixen el casal són els nostres tallers ordinaris, els que es fan 

EXPOSICIONS 
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PROJECTES COMUNITARIS 

diàriament de dilluns a divendres. Els programem trimestralment, exceptuant els mesos de 

juliol i setembre que és quan intentem programar activitats de tastet, en petit format o 

introductòries. 

Aquests tallers tenen un cost per hora a la usuària de 4€ i es paguen a 25€ hora a la tallerista. 

En el cas dels tallers que són realitzats per voluntàries, es cobra 1€ per sessió a la usuària. 

Ho fem així per generar el compromís d’assistència ja que si els fem 100% gratuïts la gent 

abandona a mig trimestre, perdent una plaça que podia haver estat aprofitada per una altra 

usuària. 

El format dels tallers acostuma a ser trimestral, de 10 sessions en un dia específic de la 

setmana. 

Actualment no podem fer activitats amb música amplificada. Això ha generat que hi hagi 

tallers que el veïnat vol i tenen molta assistència no es puguin realitzar fins que es faci la 

insonorització. Aquest inconvenient genera que haguem de trobar alternatives que agradin 

al veïnat però que no sorgeixen de la seva demanda com hauria de ser en un Casal de barri. 

 
Annexem al final del document de gestió la programació d’abril a juny del 2021, de juliol, 

setembre i d’octubre a desembre del 2021. 

 
 
 

 

 
Un objectiu marcat clarament des de l’inici de la gestió de Ca l’Isidret per part de la Taula Eix 

Pere IV es la creació dels elements objectius necessaris pel creixement de projectes 

comunitaris al casal. Això requeria, segons vam plasmar en el nostre projecte anterior, donar 

a conèixer el casal al territori, fent acostar-se molts veïns i veïnes amb la nostra oferta 

d’activitats i tallers, col·laborar amb un bon nombre d’entitats del territori i de la ciutat. 

En línies generals, aquesta va ser la tasca principal de dinamització dels primers anys de gestió 

del casal, per poder passar després a l’estat actual, aquest impuls comunitari. Durant el 2020, 



34 

 

 

LA CUINA: UN PLANTEJAMENT COMUNITARI PER DESENVOLUPAR L’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA AL BARRI 

s’han pogut impulsar i consolidar un seguit de projectes comunitaris amb un bon nombre de 

participants , i amb activitats transformadores tant pel barri com per la ciutat. Podem posar 

com exempla la Biblioteca de les coses que ha generat la creació de més de 5 biblioteques de 

les coses a tot el territori, o la Isidreta Ràdio amb 8 programes i més de 20 persones aportant 

de forma voluntària cada setmana. 

Durant el desenvolupament d’aquest projecte de gestió seguirem impulsant tots els projectes 

que ja tenim i ens implicarem en el seu desenvolupament, posant les eines necessàries per 

consolidar-los. 

Així mateix creiem que encara tenim espai i energia per acollir més projectes comunitaris 

sorgits del veïnat. 

 
 

El projecte integral de cuina el desenvoluparem inclouent la cuina física i la seva extensió 

social, l’espai del bar. 

 

Serà un espai de trobada i relacions veïnals, de convivència i cures, així com un vector 

de la participació veïnal, per tant generador de cert sentiment de pertinença al 

projecte i al Casal i a llarg termini d'inclusió i cohesió social. 

La cuina és un espai natural de relacions intergeneracionals i interculturals, on 

es potencien les relacions i el coneixement mutu entre persones que viuen en 

entorns propers, que fomenta l’auto- formació, des de l’intercanvi de 

coneixements entre grups susceptibles de derivar-se en xarxes de suport mutu 

veïnal. 

Així mateix la cuina apropa a l’equipament gent diversa, també aquelles veïnes 

no organitzades en el teixit associatiu del barri, propiciant l’oportunitat de 

conèixer-ne el funcionament, els espais oberts a la participació i en definitiva, 

obrint la gestió participada del mateix a un més ampli ventall de ciutadania. 
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Potenciarem un espai obert al barri:“Ca la cuina” (o “Ca la cuina de l’Isidret”) 

amb activitats periòdiques, d’aprenentatge, intercanvi i promoció de 

coneixements on les participants adquireixen i comparteixen coneixements, 

sabers, pràctiques... entorn de l’alimentació i la seva relació amb la cura de la 

salut, el benestar de les persones, però també la preservació del medi ambient i 

la sostenibilitat planetaria. 

 

Possibles activitats a l’espai: 
 
 

Trobades de cuina d’arreu: (continuïtat de l’actual projecte Cuines del món): Són 

trobades a la cuina, entre veïnes i veïns del barri, on el/la cuiner/a, convidat/da, de 

procedència d’altres països, explica, cuina i ensenya a la resta, una recepta del seu 

país. Tothom col·labora i cuina amb les indicacions de qui ensenya la recepta. 

Posteriorment es posa la taula i es menja juntes, propiciant un espai de confiança 

que afavoreix el coneixement mutu i l’intercanvi de coneixements. Amb aquest 

espai, Ca l`isidret vol reflectir la diversitat present al barri, tot facilitant al nou 

veïnatge, un espai segur (la seva experiència i sabers), un entorn proper i familiar 

(la cuina i els fogons) des d’on apropar-se i conèixer el projecte, així com teixir 

relacions amb altres veïnes i sentir- se un més al barri. Es propicia el respecte i el 

reconeixement de la diversitat cultural, reforçant la cohesió social, tot contrastant 

els prejudicis i estereotips, a partir d’un intercanvi real i vivencial, a la cuina. 

Càpsules d’emancipació alimentària: Són espais, classes puntuals, o cicles de varies 

sessions, per a la sensibilització i capacitació pràctica, per a una alimentació sana, 

sostenible i accessible a tothom. 

Cuina d’aprofitament: amb perspectiva intercultural i intergeneracional (les 

receptes de recapte tradicionals, de tota la vida, d’aquí i d’arreu, tot integrant la 

perspectiva intercultural). 
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Batch cooking: planificació dels menús i receptes setmanals d'una forma senzilla, 

àgil i saludable, per reduir el malbaratament alimentari tot optimitzant els temps 

d’organització domèstica, així com per a una dieta sana, equilibrada i accessible. 

Cicle “Menjar sà no és car”: tres sessions pràctico-teòriques: una sessió 

introductòria a l’alimentació sostenible i saludable, una visita al mercat del barri i 

compra de productes frescos i de temporada, i una sessió pràctica a la cuina on 

s’elaboren receptes amb els aliments comprats. A posteriori es podrà fer la 

comparativa entre la despesa en productes frescos i la compra de plats precuinats. 

 
 
 
 

“La diversitat enforteix” 

És una frase de la biologia que val la pena recordar en projectes socials, 

on sovint allò relacionat amb la immigració es planteja com a càrrega o 

mancança a cobrir. 

Es tracta de revertir aquest enfocament, però no des del bonisme, sinó des de la necessitat 

d'acompanyar comunitats cap a la seva resiliència en moments difícils i incerts, com els 

actuals, recuperant i valoritzant experiències diverses que aportin coneixements útils en 

processos de transició energètica (conservar sense fer servir energia, combinació d'aliments, 

cuina d’aprofitament, etc..) i maneres de fer front a situacions límit, temperatures extremes, 

etc... Aplegant "modernitat i tradició", és a dir maneres de cuinar de les diverses cultures i 

aportacions d'enfocaments més actuals, ètics i/o pràctics (veganisme, macrobiòtica, etc). La 

metàfora seria que “l'alimentació nodreix les relacions”, la comunitat "global", més enllà del 

cos. 

Al darrera d'aquest compartir, es pretén impulsar una dinàmica d'apropament del veïnat de 

procedències i cultures diverses, a través de l'alimentació, per generar més cohesió, disminuir 

els prejudicis i apropar les persones que habiten un territori per fer-lo més resilient. 

En perspectiva, i de cara a una segona fase d’aquest projecte, aquest espai relacional vol ser 

un viver de projectes compartits entorn allò més bàsic que uneix les persones, l'aliment i el 
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seu cicle (producció- distribució-manipulació-consum), connectant iniciatives i col·lectius, 

com ara grups i/o cooperatives de consum del territori, grups d'usuàries de la cuina, veïnes i 

veïns, la Taula d’alimentació i Salut del Pla Comunitari del Poble Nou, i altres accions 

comunitàries (espigolaments urbans, visites guiades als mercats i comerços de proximitats…) 

dutes a terme en sinergia amb diferents actors del territori ( Cooperatives de consum, Mercat 

Municipal, botigues del barri…) i en especial els agents de l’àmbit de l’agroecologia vinculats 

a l’ESS. Es tractaria, de fet, de facilitar un nou context, aliances i accions que es retroalimentin 

i que tinguin continuïtat. 

 

Per això cal una tasca d'acompanyament d'aquests processos, duta a terme per un equip de 

coordinació del projecte integral de cuina, que vagi fent confluir els diversos col·lectius (sovint 

aïllats els uns dels altres), que s'encarregarà de la recerca de finançament paral·lel per 

garantir el pressupost necessari, en coordinació amb les diverses àrees, accions i programes 

entorn de l’alimentació previstos per l’Administració en el marc de la celebració de Barcelona 

Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 (Ajuntament de Barcelona, Area d’ecologia 

Urbana, Acció Comunitària, Drets socials, Projecte Alimenta, Comissionat d'Economia Social 

i Alimentació..) i altres convocatòries. 

La metodologia participativa i comunitaria que permet la construcció col·lectiva d’aquest 

espai, haurà de generar dinàmiques estables, amb perspectiva de continuïtat i sostenibilitat 

en el temps, implicant persones motivades. Les finalitats genèriques de l’espai, així com les 

seves activitats identifiquen les dones com a agents comunitaris principals, generadores de 

relacions i salut als barris, agents clau en l’activació de dinàmiques de participació 

comunitàries, de reflexió i acció al voltant de l’alimentació i, per tant, les principals 

destinatàries de l’espai. Les actuacions centrades en la cuina, espai relacional per excel·lència 

(el menjar com a activitat familiar, comunitària i part fonamental en els processos de 

socialització i cohesió de grup) volen recuperar aquella dimensió de trobada i intercanvi, de 

creació de vincles, entre les persones, tot consolidant una cultura culinària i gastronòmica, 
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herència cultural viva a protegir i compartir, afavorint el respecte i reconeixement de la 

realitat social intercultural i intergeneracional dels barris. 
 

A més a més, la Cuina de Ca l’Isidret serà oberta a grups informals o jurídicament constituïts, 

que la podran fer servir, de manera periòdica o amb caràcter puntual, per a les necessitats 

de llurs projectes i per fer-hi tallers de cuina autogestionada per a les usuàries del casal. 

 
L’espai principal de sensibilització i formació pràctica bàsica entorn a l’alimentació sana, 

conscient, sostenible (respectuosa amb la salut de les persones, de la societat i del planeta) i 

accessible a tothom, cap a una una nova cultura alimentària, mitjançant un procés 

d’emancipació alimentària, des de la capacitació bàsica en reaprofitament d’aliments, batch 

cooking fins a l'organització i participació en iniciatives col·lectives de transformació social 

com poden ser els grups de consum, els espigolaments de barri, la nevera solidària. 

 

En aquesta línia, el Casal oferirà, en la programació trimestral de tallers de 

l’equipament, una bateria variada de cursos accessibles a tothom, a partir dels 

interessos detectats en la comunitat, com per exemple: 
 

Cuina Saludable i Sostenible (amb productes de temporada i de 

proximitat, Km zero, preferentment vegetal). 
 

Aprofitament d’aliments. 
 

Dieta climàtica (cuina amb residu zero). 
 

Conserves i fermentació d’aliments. 
 

Alimentació conscient i curativa. 
 

Alimentació de temporada (productes frescos, Km zero) 
 

Altres, d’interès de la comunitat. 
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També impulsarà la participació de la seva comunitat i el veïnatge en general en les 

dinàmiques de l'hort Vertical del Passatge de Ca l'Isidret, considerat com a un espai 

demostratiu-pedagògic que promou la producciò agroecològica urbana. 

 
 

Finalment, a mig termini, entre un any i any i mig, un espai de treball que integri professionals 

en el marc de l’economia social i solidària, per a la producció d'àpats per a gent gran, i altres 

potencials públics del territori (escoles, treballadors/es d’empreses, persones individuals, 

etc..), a partir de menús accessibles d'alta qualitat nutricional, saludables i sostenibles per a 

la    població    del    barri,    és    a    dir,     la     comunitat     usuària     del     Casal. 

S’articularia en el projecte integral, l’actual iniciativa “Àpats en companyia”, preservant la 

filosofia i resultats, i en coordinació i d’acord amb l’Ajuntament, tot facilitant que sigui la 

mateixa comunitat que participa del projecte integral de cuina, que participi en la preparació 

dels menús i dinamització dels àpats en companyia, tot generant i mantenint llocs de treball. 

També s’impulsarà la instal·lació al CASAL del projecte BAC-Cuinetes de reaprofitament 

alimentari vinculant el voluntariat als comerços locals per l'elaboració d'àpats socials. 

A llarg termini la cuina es planteja esdevenir un espai de formació permanent, amb un 

projecte que col·labori amb entitats, cooperatives i col·lectius presents al barri, amb qui el 

Casal porta teixint aliances en el marc alimentari, com per exemple Diomcoop, Gregal, 

col·lectius de dones, nutrició sense fronteres etc., i la comunitat, gent del barri que es vulgui 

capacitar en restauració (complementant la formació existent arreu) com a una sortida 

possible al món laboral. 

Es tractaria d’una experiència innovadora que generi beneficis per a tots els actors 

implicats en la construcció col·lectiva d’un barri que gaudeix de seguretat alimentària, 

a partir d’un sistema alimentari sostenible tot avançant cap a models alternatius al 

sistema alimentari actual. 
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Aquest projecte el tenim ubicat al casal i funciona tots els dimarts i dijous a les tardes, us fem 

una breu explicació: 

Cada vegada més, enshem acostumat a acumular objectes a casa que gairebé no fem servir 

però ocupen espai, costen diners i acabaran esdevenint residus. Què passaria si, en lloc de 

comprar-nos aquestes coses que fem servir només de tant en tant, les compartíssim entre 

nosaltres? 

D’aquesta manera els objectes arribarien al final de la seva vida útil, evitant la generació de 

residus innecessaris, reduiríem el nostre consum i també les despeses. 

És així com neix el projecte de la Biblioteca de les Coses al districte deSant Martí, un espai de 

préstec d’objectes i organització de tallers i activitats. La iniciativa ha estat impulsada per les 

entitats Rezero i Nussos i veïnes voluntàries del barri de la Verneda i la Pau. 

De retruc, compartint objectes entre nosaltres també aprofitem per conèixer altres persones 

del veïnat, crear nous vincles socials i empoderar-nos com una comunitat amb noves 

alternatives lliures de la febre del consumisme i més sostenibles. A més, aprenem les unes de 

les altres i tenim experiències més enriquidores amb els objectes, ja que no els valorem per 

la seva propietat sinó per l’ús que en fem. Compartint objectes, compartim també històries. 

LA BIBLIOTECA DE LES COSES 
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Juntament amb el projecte de gent gran i el Club Esportiu Júpiter es financia el material bàsic 

del que es la ràdio comunitària del casal. Amb aquest projecte es pretén, d'una banda dotar- 

nos d'una eina comunitària per als veïns i veïnes de totes les edats per fer tallers, activitats i 

projectes de caire lúdic. Per altra, com a eina comunicativa, satisfer les necessitats 

comunicatives de les entitats. La Isidreta és una radio de barri, una radio feta per gent de 

carrer i per a tothom. Nascuda amb la voluntat d’oferir un servei als diferents barris del 

districte de Sant Martí de Barcelona. Proximitat, comunitat, esperit crític i compromís 

marquen el dia a dia de la ràdio. 

El projecte neix amb la voluntat d’esdevenir un referent comunicatiu, un espai on tothom hi 

tingui cabuda i on les idees i la creativitat també puguin fer-se un lloc. Actualment hi han 

programes autogestionats i diferents, i tot apunta a que seran molts més. 

LA ISIDRETA RÀDIO 
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Al casal hi tenim dos grups de consum ecològic formats per persones o famílies que reben 

una cistella cada setmana, amb verdures ecològiques provinents del Mas la Datzira, una 

cooperativa de pageses del moianès que produeixen tot tipus de verdures i productes 

elaborats, de l’Horta 3 sols i de Can Tabaquet, a Llinars del Vallés. 

 
Aquests grups, que es gestionen de manera assembleària, s’encarreguen de rebre les 

cistelles, fer les comandes de verdures que no s’inclouen a la cistella tancada (les extres) o 

les comandes en les cistelles obertes ( pots escollir quines verdures vols aquella setmana ), 

mantenir endreçat l’espai durant el repartiment i carregar les caixes plenes i buides. 

 
El repartiment de la cistella es fa els dijous de les 17h a les 19h, i encara que quasi sempre 

està complet, sovint tenim alguna plaça per poder acollir nous i noves membres del grup de 

consum. L'objectiu és consumir un producte ecològic, de proximitat, i amb un compromís 

amb el bon tracte i la solidaritat amb la pagesia. 

GRUP DE CONSUM ECOLÒGIC 
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Un altre dels projectes comunitaris del casal són els Restarters. Aquest col·lectiu, està format 

per veïnes voluntàries amb una motivació comuna, 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 (amb la conseqüent reducció de residus), 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 amb el tècnic voluntari més adient. Un cop arriba 

el seu torn, la persona assistent aprèn amb el tècnic voluntari, que intenta implicar- la el 

màxim possible en el procés de reparació. 

 
Al final, l'objectiu de la Restart Party és que les persones assistents hagin pres consciència 

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. 

LES RESTART PARTIES, UN ESPAI PER APRENDRE, REUTILITZAR I TROBAR-SE 
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Des de l'any 2019 i fins a l’actualitat (setembre del 2021), al casal hem acollit i seguim acollint 

un projecte comunitari amb un bagatge importantíssim al districte, com és el Menjador 

Solidari del Gregal. A través d'un conveni conjunt, i en coordinació amb els diversos agents 

tant del Districte com del pla comunitari del Besòs, s'estableix al casal la cuina del Menjador, 

mentre duren les obres del seu nou espai, on faran la cuina en unes condicions millorades. 

 
Malgrat que les obres havien d'acabar aquest mes, sembla que no ho han fet en el moment 

de la presentació del projecte. Desitjant que aquestes acabin, com ho desitgen els membres 

de l'entitat per una qüestió logística, mentre aquestes no hagin acabat apostem per mantenir 

la cuina al casal i prorrogar el conveni. 

 
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 tasca 

comunitària i solidària 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. 

La continuïtat temporal del menjador solidari Gregal a Ca l’isidret compromet però no 

impedeix el desplegament del projecte d ecuina integral que hem esmentat anteriorment. 

CUINA DEL MENJADOR SOLIDARI DEL GREGAL 
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ESPAI D'ASSESSORAMENT EDUCATIU I PSICOLÒGIC 

 
 
 
 
 

 
 

Aquest es un espai de socialització de les famíliesi els infants, on es juga i escomparteixen els 

jocs. 

Es un espai de trobada autogestionat per les pròpies famílies, que proposen al marge de 

l'espai, xerrades, tallers i petits mercats d'intercanvi de roba i joguines. 
 

 

Des de fa més de dos anys tenim allotjat al casal aquest espai les tardes dels dimarts, on 

venen famílies derivades dels serveis socials, bàsicament de l'escola Brasil i dels voltants del 

Casal, per parlar amb una psicòloga en educació familiar de l’associació Anoe Llicasaj, 

associació per a la no exclusió llars infantils casa de Sant Josep. Com a contraprestació a la 

cessió de l'espai, cada dimarts disposem d'una hora gratuïta per a totes aquelles famílies que 

necessitin un primer apropament a una psicòloga educativa infantil. 

ESPAI DE JOC INFANTIL I FAMILIAR 
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En situació de pandèmia per tota la ciutat han aparegut xarxes de suport mutu: voluntaris i 

voluntàries amb la intenció de donar suport al veïnat que s’ha trobat amb situacions diverses 

de dificultat arrel de la situació de confinament, de falta de recursos, de soledat, d’atur, de 

violències domèstiques, i tots aquells problemes ja presents al nostre entorn que s’han vist 

incrementats en els darrers mesos. 

 
Al Poblenou, la Verneda, el Besòs i Sant Martí de Provençals aquestes xarxes van tenir molta 

rellevància, sobretot en els mesos de confinament. I gràcies a aquestes persones voluntàries 

i la seva generositat les persones en situació de dependència o de falta d’aliments, entre 

d’altres, van poder solventar parcialment les seves problemàtiques. 

 
En el cas del casal, vam establir col·laboracions amb la Xarxa de Suport Mutu del Poblenou, 

on vam participar organitzant xerrades telemàtiques a través de Youtube sobre preguntes 

freqüents en matèria psicològica, laboral o sanitària i on vam tenir una gran participació del 

veïnat, que tenia molts dubtes en aquestes matèries. 

 
Els propers mesos es preveu una situació de decreixement econòmic que incrementarà les 

situacions de vulnerabilitat en els barris del nostre entorn. Els casals, com a equipaments de 

proximitat, han de tenir un paper clau a l’hora de detectar aquestes situacions. Creiem que 

poden ser seu, i aportar múscul i estructura a aquestes xarxes de suport mutu. D’aquesta 

manera, en una situació de distància social, acostem el nostre veïnat per resoldre o 

minimitzar les problemàtiques que ens vindran. 

COL·LABORACIÓ AMB  ELS ESPAIS COMUNITARIS I  DE SUPORT MUTU DEL BARRI 
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FESTA MAJOR 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Aquesta és una activitat amb perspectiva de gènere i comunitària àmpliament coneguda al 

Poblenou que s'ha instal·lat fa poc al casal. 

 
Balladona genera un espai de comoditat per a dones a través de la dansa. Amb l’excusa de la 

dansa oriental o lliure les veïnes tenen un espai de seguretat on expressar-se, conèixer-se i 

fer xarxa de la manera molt senzilla. Aquesta activitat compta amb el suport organitzatiu de 

l'equip tècnic del Pla Comunitari del Poblenou, així com dels recursos econòmics que facilita 

el mateix PDC, per tant, també és una activitat co-organitzada amb el PDC del Poblenou, i 

d’aquesta manera s’estableix un altre vincle comunitari amb el territori a partir del mateix 

PDC. 

 
 
 
 
 

 

 

Una de les apostes des de l’inici de la gestió del casal és la festa major de Paraguai-Perú. En 

aquest espai, amb molts anys de trajectòria i encapçalat per l’Associació de veïns i veïnes de 

Paraguai-Perú, el nostre paper consisteix, per una banda, en la coordinació amb del Districte 

BALLADONA 
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ASSESSORAMENT JURÍDIC 

i l’associació de veïns per l’elaboració del programa conjunt, i per altra, en maximitzar la 

participació i el voluntariat del nostre casal en l’organització de l’espai de festa major del 

casal, situada al carrer en l’espai del camí de Ca l’Isidret. Pel que fa a la primera, es coordina 

la programació per a fer un llibret conjunt on hi apareguin les activitats de totes les entitats, 

i s’adequa l’espai de la plaça Puigcerdà per a desenvolupar-hi activitats com la mostra de 

tallers i el vermut que es realitzà el primer dissabte de festa major en aquest emplaçament. 

 
Pel que fa a la programació conjunta, el casal programa, com es pot veure al cartell, tot un 

seguit d’activitats el dissabte 15 de juny per a tota la família, amb la participació de diversos 

grups musicals, una paella popular conjuntament amb el casal de gent gran, i un mercat de 

roba i joguines infantil amenitzat per l’animació infantil de Tager espectacles, entre d’altres 

activitats. A més, es va poder comptar amb una exposició de pintura durant totes les dates 

de la festa major, i es va realitzar una mostra de tallers el primer dissabte amb tallers oberts 

de dansa i expressions musicals. 

 
 
 

 

 

Es tracta d’un servei gratuït i voluntari que dur a terme una veïna advocada que de forma 

voluntària, ofereix un primer assessorament jurídic sobre qualsevol temàtica de l’ambit 

jurídic o de relació amb les administracions (fiscal, laboral, etc..) un dilluns al mes. 

Sovint ens cal suport professional en la nostra relació amb les administracions o bé ens 

trobem en una situació que cal un assessorament jurídic, aquestes situacions generen 

desprotecció, por i sensació de vulnerabilitat, disposar d’una primera mirada professional 

ens ajuda a saber què hem de fer i com hem de donar les següents passes. Des del Casal 

veiem aquest servei com a molt apropiat per les condicions socio-econòmiques de les nostres 

usuàries. 
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La Caseta amb rodes és un servei sociocomunitari d’acompanyament al joc de la mainada que 

actualment surt del casal cada divendres al matí i s’instal·la al parc que hi ha al costat de la 

petanca de C/ Maresme amb C/ Paraguai. Amb la col·laboració de Ca l’Isidret i el suport de la 

Taula Eix Pere IV, i el Pla de Desenvolupament Comunitari del Poblenou, “La caseta amb 

rodes” arriba de la mà d’ACNIA, una associació nascuda el 2007 que ha desenvolupat 

diferents projectes de suport psicosocials i comunitaris i ha gestionat diversos espais familiars 

tant al Garraf, comarca on va néixer, com a Barcelona ciutat. 

 
Donades les circumstàncies actuals de pandèmia, és difícil trobar espais de proximitat i de 

suport. Però és ara més que mai, precisament, que els necessitem. Per això “La caseta amb 

rodes” ofereix a les famílies la possibilitat de trobar-se a l’aire lliure en un parc infantil públic, 

on els infants més petits (0-4) puguin jugar i començar a socialitzar amb altres infants 

acompanyats del pare, de la mare o d’alguna altra persona adulta de referència. Al seu torn, 

els adults podran observar el joc dels infants, gaudir d’una estona de descans en companyia 

d’altres pares i mares i tenir la possibilitat de compartir inquietuds amb l’acompanyament de 

professionals experts en l’etapa de la petita infància. Serà un moment per parar, per 

compartir, per parlar i pensar en companyia dels altres. 

 
La dinàmica que pot tenir aquesta estona de trobada compartida serà semblant a la que 

poden tenir els espais familiars d’altres indrets de la ciutat, però la principal diferència és que 

és a l’aire lliure. La confidencialitat i el respecte a les experiències i a les opinions dels altres 

es mantindran com a dues premisses essencials. 

LA CASETA AMB RODES 
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ESPAI MUSICAL 

A més dels recursos que el parc infantil públic ofereix en si mateix, La Caseta amb rodes porta 

diferents joguines i propostes complementàries que posa a disposició de tots els infants. 

 
Compartir una estona de joc a l’entorn de “La Caseta amb rodes” no requereix cap inscripció 

prèvia. 

 
 

 

 

Espai musical obert al barri, de propera creació, un espai habilitat per a la creació participativa 

de música a tots els nivells, on el veïnat podrà expressar musicalment les seves idees, escoltar 

i parlar de música, compartir musica, fer classes magistrals de professionals, tocar i assajar 

amb instruments i apropar-se als instruments musicals que habilitarem etc... tenint en 

compte que la zona propera al casal és una zona amb un índex de pobresa bastant elevat i 

que el cost de les eines per a fer i produir música és molt alt. Això facilita la cohesió social a 

través de la cultura. 

La idea de l’espai musical és disposar d’un ordinador que cobreixi les necessitats de l’espai, 

amb una taula de so que disposi de 4 entrades com a mínim. Una guitarra acústica, una 

d’elèctrica, un baix elèctric, 2 micròfons, un teclat MIDI, una parella d’auriculars i una bateria 

electrònica. Tot això facilitaria al veïnat el fet de venir a compartir cançons, a gravar i a 

expressar-se a través de la música. 

Mentre la situació d’insonorització del Casal no permeti l’activitat amplificada, no es farà. 

Però si que dinamitzarem l’espai amb activitats amb auriculars o sense amplificar. 
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Creació d’un projecte-sala de costura comunitària on el veïnat pugui reparar i confeccionar 

les seves peces de roba, lluitant així contra la despesa massiva i la contaminació que la 

indústria tèxtil provoca actualment i formant al veïnat en costura, tall i confecció de roba i en 

l’ús compartit de maquinària. 

El Projecte compta amb la col·laboració de institut de formació professional Anna Gironella 

de Mundet que té un cicle formatiu de tall i confecció, aportaran 2 alumnes de pràctiques 

que estan físicament a l’espai, acompanyant, assessorant i capacitant les persones usuàries. 

Disposem de 2 màquines de cosir industrials cedides i 2 domèstiques donades, així com una 

màquina de cosir overlock també cedida, i material divers per a la confecció de roba 

(cremalleres, botons, agulles, fils, maniquins, penjadors. 

És un projecte que neix de la col·laboració del casal de barri i la biblioteca de les coses i que 

vol culminar amb l’obertura d’un espai d’aprenentatge col·laboratiu de costura i tallers de 

formació en supervivència domèstica tèxtil (cosir un botó, tancar un forat, planxar una 

camisa, etc..) on les persones que tenen experiència (normalment gent més gran) compartirà 

els seus coneixements amb qui no en sap (normalment persones més joves) creant així un 

punt d’intercanvi intergeneracional de coneixement. 

ESPAI DE COSTURA 



PUNT TIC 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS 

 

 
 

Espai comunitari d’ús lliure on les veïnes del barri poden fer servir un ordinador en cas de 

necessitat durant l’horari d’obertura del casal . Els dimecres a la tarda oferim també un servei 

d’ajuda al ciutadà. En funcionament des de Juliol del 2021, permet a les usuàries accedir a un 

ordinador completament funcional amb una suite ofimàtica, un navegador d’internet, una 

aplicació per reproduir multimèdia i dos ports USB habilitats per a guardar les seves dades. 

També disposem d’una impressora en cas de necessitar-la. En un futur seria ideal poder 

ampliar les capacitats d’aquests ordinadors, que ja són vellets, per a poder donar un millor 

servei a la ciutadania. No n’és necessària la inscripció prèvia excepte si les mesures COVID19 

ho requereixen. 

 

En molts dels punts dels apartats anteriors hem explicat algunes de les activitats, propostes i 

projectes comunitaris que estem fent i/o que volem seguir impulsant i sobretot deixar la 

porta oberta a nous projectes que puguin sorgir de les necessitats i l'autogestió veïnal. 

 
Per a activitats mes ordinàries i adreçades a totes les edats, seguirem amb la proposta 

de tallers, cursos i cicles que ja estem desenvolupant juntament amb el projecte de 

Gent Gran i algunes que seguim fent gràcies a l'AAVV Paraguai- Perú i altres que 

sorgeixen tant de l’AFA de l'escola Brasil, dels diferents projectes del barri i del casal. 

Son activitats bàsicament de formació, aprenentatges, lleure i moviment, com es pot 

veure a les programacions trimestrals que publiquem. 
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El preu hora per la persona usuària de totes les activitats i tallers és variable depenent 

de si un taller el fa una tallerista o una voluntària. En el cas dels tallers de tallerista la 

usuaria paga 4 euros per hora i el tallerista cobra 25 euros per hora amb IVA inclós, 

excepte si s’han de comprar materials o ingredients. Aquests preus responen al criteri 

de que per posar en marxa un taller calen com a mínim 6 persones que s’han 

d’inscriure. 

En el cas dels tallers de voluntàries, cobrem 1€ per classe a les usuàries en concepte 

de compromís amb el taller, ja que antigament els feiem sense cobrar i les usuàries 

abandonaven el taller a mig trimestre. 

 

 
    Posem especial interès en programar activitats que tinguin a veure amb la difusió i 

posada en valor de l’economia social i solidària, així com en les economies verdes i 

circulars, apropant la consciencia d'un canvi de model cap a les usuàries del casal i del 

veïnat en general. Deixem espai i sales a entitats relacionades com ara Som 

Provisionals, l’Associació per  a l'Acompanyament al  Final de la Vida, Hospice.cat, 

l'associació Larre (que treballen les cures i la cultura amb una mirada feminista), la 

cooperativa Emelcat, (que treballa les energies solars i renovables), la cooperativa 

Diomcoop (que a banda de treballar els residus i la reutilització, la producció de roba o 

serveis de càtering, treballen i dignifiquen el tema migratori). 

 
    Mirem de que els diferents esplais d'infants del Besòs i del Poblenou s'apropin i ens 

demanin espai per tal de facilitar-los eines de treball, així com als Plans de 

Desenvolupament Comunitari d'un i altre Barri, amb la intenció de que els barris de 

Sant Martí i el de la Pau-Verneda també s'acostin a utilitzar el Casal com a referent 

socioeducatiu del territori. 

    Volem treballar amb entitats de la zona (Apropat i la FAVB) la pobresa energètica i fer 

del casal un punt d'atenció en aquest aspecte on derivar a les persones que ho 

necessitin. 
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També amb "Apropat" com amb la resta d'arxius històrics dels barris, volem seguir 

treballant en la difusió i visibilització de la memòria històrica, agrícola, patrimonial i 

industrial del nostre passat, present i futur. També treballem amb els Urban Sketchers 

i algunes universitats que fan del dibuix a peu de carrer una imatge del que es i podria 

ser el nostre entorn. També hem fet algunes rutes com ara la de la historia del club 

esportiu Júpiter, amb el qual seguim col·laborant, tant en fer alguna ruta mes com en 

la radio comunitària. 

 

    Estem treballant amb els Arquitectes de capçalera ( i els estudiants d'últim curs 

d’arquitectura de la universitat ) i el nou projecte OSTRAC, oficina tècnica de 

rehabilitació d’edificis, pisos, locals etc… per tal detectar necessitats en les estructures 

de les vivendes i que el veïnat es pugui beneficiar de les ajudes municipals. 

 
    Treballem amb la cooperativa Macus en termes d’impressió 3D, apropant aquesta 

tecnologia per a usos de necessitats bàsiques. 

 

 
    Amb el projecte Fotoclub del Poblenou fem diferents exposicions i tallers, apropant 

l'art de la fotografia al veïnat. 

 

 
    La Fundació IRES està actualment portant a terme el projecte MAIS dins el casal, que 

és un projecte d’acompanyament de recerca laboral a les persones que reben la renda 

garantida de ciutadania, tanmateix, fan tallers i cursos del projecte “Click”, un 

programa socioeducatiu dirigit a adolescents i joves que necessiten un 

acompanyament temporal per a poder identificar el millor recorregut formatiu, laboral 

i personal adaptat al seu potencial. 
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Intentem apropar la cuina saludable i de diferents parts del mon amb el projecte cuines 

del món, que es fa algunes tardes al trimestre i ara estem impulsant altres tallers 

adreçats al barri. 

 

 
    Estem treballant per a que diferents col·lectius i associacions culturals vinguin a 

utilitzar els nostres espais amb la intenció de deixar-los oberts per a que la gent del 

barri de totes les edats s’hi pugui incorporar. 

 

 
Així mateix durant la segona meitat del mes de setembre del 2021 comença un 

projecte impulsat des de l’ajuntament de Barcelona en torn a les cures, el projecte es 

diu Vila Veïna i s’ubicara com a prova pilot en diferents barris,un d’ells el de Provençals 

del Poblenou i al casal de ca l’Isidret com a base per a donar el servei. Tenim moltes 

ganes de dignificar les cures i posar-les al centre de la ciutadania, mostrant i 

col.laborant amb el tècnic per tal d’impulsar totes les entitats de cures del barri i 

districte de Sant Martí i oferir els diversos espais comunitaris i altres espais que 

beneficiaran la salut emocional de les persones, i poder derivar si s’escau a les persones 

a apropar-se als diferents espais per tal d'aprofitar i conèixer el que s’està fent al 

Districte en torn a les cures. 
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La concepció que tenim des de la Taula Eix Pere IV és que les dinàmiques comunitàries es 

construeixen col·lectivament. De fet, la mateixa Taula és un projecte que de per sí té una 

dinàmica i un plantejament comunitari. 

 
La dinàmica del Casal tant en la seva dimensió interna, com en la seva dinàmica externa i de 

projecció cap al Barri, el Districte i la ciutat la concebem com una construcció col·lectiva de 

persones, grups formals i informals i entitats. 

Estem d’acord amb el plantejament que es fa des del marc d’acció comunitària dels Serveis 

d’Acció Comunitària de l’Ajuntament, “Apostem per la construcció d’un Sistema Comunitari 

de Polítiques Socials(SCPS) format per aquells serveis més presents, més estables i més 

connectats amb les condicions de vida de la població, posant al bell mig del sistema l’escola, 

el centre de salut i el centre de serveis socials”, ens sembla interessant la proposta, malgrat 

que la veiem difícil de dur a terme per la manera com estan organitzats aquests serveis, i la 

seva cultura professional respecte d’allò públic i comú. En tot cas, des de la Taula i la gestió 

del Casal estem disposats a aportar els nostres coneixements i experiències per fer possible 

aquesta pretensió, col·laborant des de la gestió i dinamització del Casal Ca l’Isidret amb els 

serveis públics del Districte, i fent possible aquesta dinàmica de construcció col·lectiva de 

l’espai comunitari. 

Per altra banda, ens sembla interessant el següent plantejament, “els equipaments de 

proximitat (centres cívics i casals de barri, biblioteques i equipaments esportius, casals de 

joves i de gent gran, etc.) estan cridats a jugar un paper estratègic, ja que presenten 

oportunitats múltiples per connectar població i serveis, acompanyant o liderant processos 

comunitaris al territori.”, perquè de fet és des de les dinàmiques de baix a dalt i partint de la 

EL CASAL DE BARRI I EL SISTEMA COMUNITARI 
DE POLÍTIQUES SOCIALS 
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realitat concreta d’equipaments com el del Casal Cal Isidret (Casal de barri + Casal de la Gent 

Gran) que podem fer real la transversalitat de les polítiques públiques, i impulsar dinàmiques 

de construcció col·lectiva d’allò que denominem comunitari. 

En aquest sentit, el repte de construir conjuntament amb d’altres actors un Casal que aplegui 

la dinàmica d’un Casal de Barri i d’un Casal de la Gent Gran és quelcom innovador i 

significativament comunitari i transversal. 

La tasca comunitària es realitzarà amb una metodologia que incorpora una recerca-acció 

constant, tot i que aquesta recerca-acció sigui informal, i ja està incorporada com a eina en 

el marc metodològic habitual per part de l'equip tècnic i dinamitzador del Casal. Per tant, 

amb aquesta recerca-acció s’identifiquen els actors socials clau que poden ser actors 

estratègics de la participació i de les transformacions substantives en el territori. Els actors 

clau en moltes ocasions fan una petició al Casal per inserir llur activitat en el Casal, però, 

d’altres vegades, és l’equip tècnic del Casal qui identifica les dinàmiques del territori, i després 

de posar en discussió amb l’equip tècnic i gestor del Casal l’oportunitat de convidar una 

iniciativa o una organització concreta del territori a formar part del Casal i inserir una part de 

la seva activitat en la programació o en les dinàmiques del Casal, se’ls interpel.la i se’ls 

proposa una trobada o entrevista inicial, que pot derivar en altres entrevistes (aquest 

procedir metodològic també es realitza amb qui s’adreça motu propi al equip dinamitzador o 

gestor del Casal), o bé en alguna reunió més formal amb més persones i entitats del Casal i/o 

del equip dinamitzador, o del equip gestor. L’objectiu d’aquestes entrevistes i reunions és 

encaixar la proposta i dinàmica d’aquest grup (associació, grup formal, informal, xarxa, 

plataforma..) en l’estratègia àmplia del Casal, de manera que sigui coherent amb les 

pretensions i objectius que perseguim com a equipament. En aquest sentit, també se’ls 

ofereix suport, acompanyament i tutorització en la mesura que es pot aportar, per tal que el 

seu encaix en l’equipament sigui òptim i reforci les dinàmiques i activitats que ja hi són, així 

com llurs finalitats. S’expliquen i estableixen les pautes d’organització del Casal, les 

estructures participatives, les fórmules de coordinació, de manera que les iniciatives i llurs 

dinamitzadors s’insereixin en l’organització general del Casal. Després la persona que 
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L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE 

EL PERSONAL 

s’encarrega de la dinamització comunitària en el Casal fa un seguiment i com ja s’ha dit, un 

suport, tutorització i acompanyament puntual i concret. 
 
 

 

 
L’any 2021 el Casal de Barri va comptar amb un treballador a jornada de 35 hores, un altre 

persona treballadora que fa 27,75h setmanals i una persona de gestió que va fer 10h 

setmanals. 

Entre aquestes tres persones contractades es feia tota la feina que li cal al Casal de barri per 

a poder funcionar amb un mínim de vitalitat. 

Cal tenir en compte que el casal té un horari ampli en el que cal cobrir les demandes 

d’informació i dinamització, però a més té feina que s’ha de fer a nivell intern. 

Fins ara l’Associació Taula Eix Pere IV ha posat els recursos per a ampliar l’horari de la persona 

que hauria de fer 35h setmanals, així com el suport de la persona de gestió i administració 

per a donar el servei que un Casal de barri de les dimensions de Ca l’Isidret necessita, però 

això ja no es pot sostenir des de la l’Associació Taula Eix Pere IV i per aquest motiu amb 

l’augment de dotació tindrem dues persones a jornada de 35h i cobrirem una persona de 

gestió i administració a 5h, encara insuficient però millor que altres anys. 

Ambdues tècniques faran les funcions requerides quan es fa atenció i informació a les 

usuàries: 

- informació, dinamització, atenció de les demandes del veïnat i dels diferents col·lectius i 

entitats que venen a interessar-se pel Casal, recollir dades de totes aquestes, coordinació 

amb el dinamitzador del projecte de gent gran per tal d’establir ponts intergeneracionals 

Per altra banda a nivell de feina interna, hem distribuit les tasques en tres grups, les tasques 

comunes als dos tècnics i les segredades: comunicació i relacions externes. 
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Tasques comunes: 
 

     Registre diari d’activitat del servei. 
 

    Garantir l’obertura i tancament de l’equipament dins l’horari establert. 
 

    L’atenció i informació telefònica. 
 

    Les funcions de secretaria del servei (correspondència, correus electrònics, encàrrecs, 

trameses de correspondència, inscripcions de socis/ies usuaris/ies, inscripcions 

d’activitats, arxiu, manteniment dels continguts de la web...). 
 

    Facilitar l’acollida de les persones, informar del funcionament del servei i de totes les 

seves activitats, atenció telefònica i presencial. 
 

    Informar el canal adequat per a dipositar les queixes i suggerències del servei. 
 

    Rebre incidències i queixes per part de l’usuari així com les propostes de noves 

iniciatives. 
 

    Control de registre de Covid/ llistes assistències/ control i reposició de tota la 

documentació del servei (full de dades/full de bonificacions/ manteniment/ Covid/ 

assistència/…) 
 

    Actualització periòdica de la base de dades dels usuaris/àries i socis/sòcies. 
 

    Actualització periòdica dels mailings de distribució. 
 

    Recepció i atenció als usuaris 
 

    Assessorament i informació sobre activitats, recursos i serveis adaptats a les seves 

necessitats. 
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Actualització dels punts d’informació, respecte a activitats, inscripcions, calendari 

trimestral, normativa de funcionament, acords en els òrgans de gestió, preus i tot allò 

que es consideri d’interès per a la ciutadania. 
 

    Participació en reunions de coordinació i seguiment. 
 

    Avaluació del servei amb la Dinamització. 
 

    Planificar la graella d’activitats del Casal 
 

    Tancar les activitats amb cada proveïdor o persona voluntària. 
 

    Preparació dels espais i el material per a cada activitat 
 

    Gestió dels grups de persones usuàries de cada activitat 
 

    Gestió i coordinació entre projectes 
 

    Redacció del projecte de Casal, memòries i indicadors. 
 
 
 

Tasques de comunicació: 
 

    Disseny d’estratègies per tal que la informació arribi a tot el veïnat i les persones 

usuàries. 
 

    Creació del continguts comunicatius per les xarxes socials 
 

    Difusió de les activitats a través de les xarxes socials, mailing, newsletter quinzenal, 

canal de whatsapp i actualització setmanal de la web. 
 

    Divulgar convocatòries de reunions, assemblees, acords establerts en els òrgans de 

participació i gestió. 
 

    Creació dels cartells de cada activitat, les graelles de tallers i les programacions. 
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Tasques de relacions externes: 
 

    Enxarxament comunitari entre entitats i veïnat 
 

    Cobertura, suport i assessorament a nous projectes i activitats 
 

    Gestió de la relació amb els projectes del barri 
 

    Prospecció de projectes i entitats que puguin ser interessants de cara a generar 

sinèrgies amb el Casal. 
 

    Gestió de la relació amb les tècniques del Districte 
 

    Gestió de la relació amb l’empresa de riscos laborals, neteja, manteniment, alarmes i 

tot el que té a veure amb l’equipament a nivell físic. 
 

    Gestió de la relació amb els projectes que tenim cessions d’ñus de l’espai, tant puntuals 

com reiterades. 

 
 
 
 

La persona que contractarem a 5h per setmana farà la gestió interna amb les tasques 

següents: 
 

    Gestió administrativa i financera 
 

    Control de la caixa 
 

    Enllaç amb la gestoria en la gestió comptable, fiscal i laboral. 
 

    Suport en la gestió i resolució d’incidències i requeriments de l’administració. 
 

    Preparació i seguiment del pressupost intern del Casal. 
 

    Recopilació, de tota la documentació i informació necessàries per a la justificació del 

projecte. 
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Elaborar les memòries econòmiques 
 

    Preparació de documentació econòmica del projecte, presentació de la justificació, 

donar resposta als requeriments relatius a les justificacions econòmiques presentades 

i les auditories. 
 

    Suport a les tasques d’informació quan sigui necessari. 
 
 
 
 

Caldria doncs, ampliar l’horari d’aquesta tercera tècnica per fer una gestió i administració 

integral del casal ja que actualment es fa en part coberta per recursos de l’Associació Taula 

Eix Pere IV. 

Per altra banda les dues tècniques a 35h tenen masses tasques i això afecta directament a la 

gestió de les incididències del casal i la convivència entre els diferents serveis. 

Caldria ampliar horari de la tercera tècnica a 20h per setmana per alleugir les taquest de tot 

l’equip. 

 
 

El Casal de Ca l'Isidret obre tots els dies de la setmana de 10h a 13h i de 16h a 21h, Les tardes, 

el projecte de Gent Gran acaba a les 19h i nosaltres tanquem a les 21h. 

 

La franja horària de 13.30h a 16h el casal funciona a porta tancada amb el projecte àpats en 

companyia, menjador solidari del gregal i altres projectes que necessiten estar treballant en 

aquesta franja horària, com la Fundació Ires i altres que ens ho demanen puntualment. 

Els dissabtes el casal ja no obre com abans de la pandèmia, que ho feien sempre des del 

projecte de Gent Gran, ara, els dissabtes només obrim quan hi ha alguna activitat 

programada, com les Restart Partys o Balladona o un diumenge al mes per la Casa 

d’Andalusia. 
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Així, si una entitat o col·lectiu vol organitzar una activitat fora de l’horari d’obertura podrà 

fer-ho, però s’haurà de responsabilitzar de tenir cura de l’espai i del material cedit, si fos el 

cas, i també d’obrir i tancar de manera correcta l’equipament en el cas dels projectes 

comunitaris del casal. En cas de ser una entitat de fora del casal, un dels dos tècnics del casal 

obrirà i tancarà l’espai. Es desenvoluparà un protocol i una normativa de seguretat al 

respecte per tal que les claus de l’equipament estiguin a disposició de les entitats. 

En resum: els caps de setmana el casal no obre si no hi ha una activitat puntual o les pròpies 

entitats o projectes comunitaris que fan un ús més intensiu al casal ho demanen. Com que 

son grups consolidats no cal venir a obrir ni estar presents si no se'ns demana, i el casal resta 

a porta tancada fent l'activitat i no s'obre al públic. 

 
Si hi ha una activitat programada oberta al públic sí que estem alguna persona de l'equip 

tècnic durant tota l'activitat, responsabilitzam-nos de l'obertura i tancament de 

l'equipament. 

 
Sobre el tancament del casal de cara al públic: 

 
Per nadals al voltant del 22 de desembre i fins passat reis, al voltant del 10 de gener 2022, 

temps que es dedica a fer valoració i memòries de l'any anterior i la nova programació. 

A banda dels dies festius habituals, també fem algun pont si s'escau i així ho decidim 

conjuntament amb el projecte de gent gran. 

Per setmana Santa no tanquem, unicament els festius. 

Per vacances d'agost fem del 1 al 31 ambdos inclosos. 
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Tal i com hem especificat anteriorment, l’horari a mantenir obert el casal és de Dilluns a 

Divendres de 10h a 13h i de 16h a 21h de dilluns a divendres, el que requereix que hi hagi 

algú a la recepció fent l’atenció presencial a les usuàries i resta de veïnat. 

El projecte de Gent Gran és qui està els matins en primera línia d’atenció atès que la majoria 

d’activitats seves són al matí i nosaltres en primera línia d’atenció a la tarda atès que fem 

activitats majoritàriament a la tarda. 

 
La feina interna la realitzem durant hores en les que som fora del casal, tinguen en compte 

que amb tota l’activitat que hi ha actualment (i que volem que s’incrementi) és molt difícil 

gestionar la feina interna. A més atenent les necessitats de les usuàries, talleristes i projectes, 

hi ha dies que 

ambdós tècnics són 

requerits. Incloem 

l’horari en què els 

tècnics són al casal i 

fent feina interna, ja 

sigui des de casa o 

des del casal. 

ATENCIÓ I FEINA INTERNA 
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PUNT D’INFORMACIÓ 

SALES DE TALLER < 15 PERSONES 

SALA POLIVALENT PLANTA BAIXA 

 

 

Pel que fa als espais, actualment no hi ha una diferenciació pel que fa a la reserva i ús dels 

espais en funció de la distinció casal de barri/casal de gent gran. Hi ha un únic mecanisme de 

reserva de sales i es distribueixen en funció de les seves capacitats (aforaments adaptats 

segons la normativa vigent del Covid-19) i funcionalitats. A continuació en fem una breu 

descripció i s’annexen al final d’aquest projecte els fulls de cessió dels espais a entitats i els 

fulls amb els preus de lloguer. 

 
 
 
 
 

El punt d'informació està a l'entrada del Casal i fa les funcions de recepció, informacioó i 

assessorament de cara al veïnat, usuàries i talleristes. Dona informació de les activitats i 

propostes que es realitzen al Casal i algunes de Districte. 

 
 

Al Casal hi ha 4 sales de taller que poden acollir activitats de fins a 15persones. Dues d’elles se 

situen a la planta baixa i dues a la primera planta. Aquestes sales estant preparades per tot 

tipus activitats i tallers que requereixin cadires i taules de treball, i s’hi fan activitats de tot 

tipus i qüestions relacionades amb el coneixement que no exigeixin excessiu moviment. 

 

Al casal hi ha dues sales de tallers que poden acollir activitats fins a 30 persones. Les 

característiques són similars a les anteriors, però amb més aforament. 

 

Aquesta sala està pensada per actes de poca afluència, menys de 50persones, projeccions o 

petits concerts acústics i tallers de dansa i moviment. 

 
SALES DE TALLER > 15 PERSONES 

DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS 



SALA D’ACTES 
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SALA DE DINAMITZACIÓ ( COORDINACIÓ I DE TREBALL INTERN ) 

ESPAI INFANTIL I FAMILIAR 

AULA D’INFORMÀTICA 

 

La sala d’actes, amb equip de so i vídeo i capacitat per unes 140 persones, ofereix la 

possibilitat de dur-hi a terme actes massius i activitats que generin molta expectació, 

xerrades, projeccions, consells de barri i actes institucionals, etc. També permet realitzar 

activitats gimnàstiques, de ball i moviment. A més, aquesta sala presenta la possibilitat de ser 

dividida en dues, cosa que permet, en el dia a dia, programar dos cursos o tallers de ball i 

moviment simultanis sense suposar cap problema, com a dia d’avui ja passa. 

 
 

Aquesta sala, que abans es feia servir per a reunions i trobades d'entitats, a passat a ser d'ús 

exclusiu per al projecte comunitari del espai de jocs per a infants i les seves famílies, abordant 

així una necessitat que es va detectar des del començament de la gestió cívica,i era un espai 

d'esbarjo per als infants i les seves famílies. Des d'aquest espai autogestionat, condicionat 

amb racons de jocs i material de jocs amb terra de tatami, es proposen xerrades i tallers 

d'educació per a famílies i es dona suport mutu entre elles. 

 
Aquest espai té capacitat per a 8 persones i permet dur-hi a terme reunions de petit format i 

entrevistes i trobades ràpides amb membresd’entitats durant el dia a dia del casal. Aquesta 

sala actualment la fa servir el coordinador del Casal de gent gran als matins i l’informador del 

Casal de gent gran a les tardes. 

 
 
 
 

L'aula d'informàtica te una capacitat per a nou persones , vuit alumnes i la professora. Hi 

tenim nou ordinadors amb Windows 10. Ja s’hi fan tallers per combatre la bretxa digital com 

es pot veure a la programació annexada. 
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SALA DE JOCS DE TAULA 

ESPAI CUINA 

ESPAI RELACIONAL DEL BAR I EL  VESTÍBUL 

  
 

Aquesta sala, just a tocar de l'espai de la cuina, està destinada a afavorir els jocs de taula per 

a totes les edats a les tardes, encara quebàsicament fan ús el col·lectiu de veïnat de gent gran i 

sobretot, juguena Dominó, minimitzant així els sorolls per afavorir la convivència de l’espai 

relacional del vestíbul del casal, deixant els matins per a possibles necessitats del casal, si la 

resta de sales estant ocupades. 

 
 

L'espai de cuina actualment està funcionant cada dia des de les 8h fins a les 16h, amb dos 

projectes que de moment tenim allotjats. Unes el menjador solidari del Gregal, que durant la 

rehabilitació del seuespai li hem cedit per a que no s'aturi la seva activitat, i el servei d'àpats 

en companyia que dona un menjar calent cada dia al col·lectiuque està sol de gen gran. Per la 

nostra part i conjuntament amb el projecte de gent gran ja fa temps que fem tallers 

formatius algunes tardes per treballar en la pol·linització creuada intergeneracional i la 

multiculturalitat a través del menjar, posant en valor la cuina com a element comunitari i 

cohesionador, fomentant el menjar saludable. En aquest espai de cuinaper la seva magnitud i 

importància dins del casal s’hi desenvoluparà el projecte de cuina integral del Casal. 

 

Es l'espai de l'entrada del Casal, inclou la zona del bar, es un espai relacional on trobar-se 

amb la gent del barri, un espai acollidor on volem fomentar la lectura i l’interès per la cultura. 

En aquest sentit estem fent propostes de racons dintre de l’espai on poder realitzar debats i 

tertúlies enfocades a temàtiques concretes. També estem fent presentacions d'entitats i 

projectes que sorgeixen del territori o que son d'interès per a la gent del barri. També l’estem 

dinamitzant amb jocs de taula per a totes les edats per fomentar el joc com a eina 

d'interrelació. 
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ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 

COMPOSICIÓ I DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DEL CASAL 

TAULA EIX PERE IV 

  
 

Des de la unificació del casal estem treballant conjuntament amb el projecte de Gent Gran i 

amb les tècniques de Districte respectives dels dos projectes en l'elaboració de la normativa 

interna i d'un pla d'usos que permeti una total coordinació i execució dels dos projectes i 

faciliti la convivència dels mateixos i faci fluir dinàmiques per a que les usuàries del Casal 

sentin com a quelcom seu l'equipament i poder integrar la participació de les mateixes i de 

les entitats i projectes del barri que ho necessitin, sense excloure a ningú, per edat, gènere, 

orientació sexual, nacionalitat o cultura. És per això que periòdicament ens trobem en la 

comissió de coordinació dels dos projectes i amb la comissió tècnica per consensuar una 

normativa, que vist l'excepcionalitat del casal de Ca l'Isidret ha de ser diferent de la resta de 

casals, tant de barri com de Gent Gran. 

 
 

Com ja hem anat comentant, els espais de participació són un dels pilars en la gestió i 

el funcionament del Casal. A continuació definirem els espais principals de participació. 
 

 

 
 
 
 

La Taula Eix Pere IV és l’entitat gestora del Casal, i és una plataforma veïnal amb uns òrgans 

de funcionament plenament assembleari. Aquests són l’assemblea, que es reuneix un cop a 

l'any de forma plenària amb les entitats i mensualment de forma reduïda, i les gestores, que 

es realitzen de forma setmanal per tractar les qüestions tècniques i de gestió. A més, dins de 

 

NORMATIVA INTERNA DE L’EQUIPAMENT 
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ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA DEL CASAL 

l’entitat hi ha diverses comissions, entre les que hi ha la comissió del casal de Ca l’Isidret, que 

és la comissió de treball que prepara les propostes de cara a l'assemblea. 
 

Tanmateix com entitat seguim els valors del codi ètic d’associacions de Barcelona i son 

referència per nosaltres i pedra angular del nostre funcionament els de transparència i bon 

govern, així com rebutjar l'ànim de lucre, respectar la Declaració Universal de Drets humans, 

foment de la participació activa i voluntariat, tenir un funcionament democràtic d'igualtat i 

llibertat d’expressió, transparència econòmica, tenir cura del medi ambient i fer xarxa entre 

entitats i relacionar-nos amb l’administració per a millorar els nostres barris, en aquest 

projecte, a través del Casal de Ca l’Isidret. 
 

Durant l’últim trimestre del 2021 abordarem conjuntament amb el departament d’Acció 

comunitària i algunes tècniques del Districte cóm han de ser els òrgans de participació i 

governança del Casal, amb l’incorporació de tots els agents, projectes comunitaris i entitats 

implicades en ca l’Isidret. 

Una persona contractada per Acció comunitària farà les tasques de facilitació de les 

entrevistes i trobades amb els diferents actors, espais comunitaris i entitats que donen vida i 

interactuen en el dia a dia del casal per tal de facilitar un espai participatiu en la presa de 

decisions i governança del casal, amb l’ajuda de nosaltres, per tal de garantir un espai on 

totes tirem endavant d’una manera democràtica i participada aquest òrgan que es vol crear 

i que creiem que es molt necessari, ja que en el dia a dia de les tasques del casal no podem 

dedicar-li les hores suficients a fer-ho possible. 

En tot cas, i com que encara no hem començat a treballar-ho in situ, despleguem en aquest 

projecte les línies que ja estem fent per tal de garantir una mínima participació des dels 

diferents espais de trobada i participació que tenim i que a continuació expliquem. 
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COMISSIÓ TÈCNICA 

 
 
 

 

Es tracta d’un òrgan format per les entitats gestores de cada projecte ( casal de Barri i casal 

de Gent Gran ) implicades en la dinamització del Casal des d’on es tracten totes aquelles 

qüestions relacionades amb l’elaboració del projecte de centre, del pla d’usos, i amb el 

funcionament del Casal i la programació de les activitats. Aquesta comissió podria ampliar-se 

a mesura que els projectes comunitaris o altres entitats ubicades agafin força i arrelin al casal, 

en aquest suposat cas, per cada entitat que conformi la comissió de coordinació o 

coordinadora, hi haurà un màxim de dues persones representants. És important que la 

Coordinadora sigui plural i representativa de les entitats i els diferents agents que participen 

activament en l’activitat del Casal. Aquesta es reuneix almenys una vegada al mes, però es 

pot convocar de manera extraordinària si es dóna alguna situació que calgui tractar i no es 

pugui posposar a la següent reunió o bé si així ho demanen diversos representants de la 

Coordinadora. En aquest cas caldrà que la sol·licitud es faci amb un mínim de 15 dies 

d’antelació. 

D’altra banda, quan la Coordinadora ho consideri oportú, es podrà convidar i demanar 

l’assistència d’alguna persona que representa l’Administració Pública. Aquesta podria estar 

vinculada al Districte, a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori o a la Direcció de 

Serveis d’Acció Comunitària. 

 

La comissió tècnica està formada per la comissió de coordinació ( els dos gestors dels dos 

projectes del casal, Barri i Gent Gran ) i les tècniques de Districte referents a cada projecte. 

Depenent de l'ordre del dia, demandes o necessitats que puguin sorgir, poden incorporar- 

se altres tècniques de les diferents àrees del territori. Aquesta comissió té la finalitat ajudar 

a resoldre dubtes en les diferents normatives que per l'excepcionalitat del casal de ca l'Isidret 

puguin sorgir en el moment d'aplicar-les o modificar-les i adequar-les a les noves realitats 

que hagin de ser. 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
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PROCESSOS I ALTRES ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 

ASSEMBLEA OBERTA AL VEÏNAT 

 
 

 

Aquesta assemblea estarà formada per les entitats socials, projectes comunitaris i grups 

formals i informals que conformen i fanús del Casal i es celebrarà anualment, podent-se 

reunir més cops a l’any a sol·licitud de la comissió de coordinació o d’un conjunt representatiu 

d’entitats. Des de l’assemblea es fa un seguiment i avaluació del Casal i llurs activitats, també 

de l’activitat de la coordinadora, s’estableixen línies de treball i estratègiques, i es fa el 

seguiment econòmic i de transparència del Casal. 

 

 

Aquesta assemblea que també es fa com a mínim un cop a l'any, va dirigida a tot el veïnat, 

usuàries i entitats del casal, però es posa especial èmfasi a recollir propostes, necessitats, 

dubtes, queixes i millores per part de les persones del territori, recollint d'aquesta manera la 

veu del veïnat. En aquesta assemblea s'expliquen les línies de treball estratègiques i 

s'exposen amb transparència els moviments econòmics i qualsevol altre qüestió que es 

plantegi per part del veïnat. 

Aquestes convocatòries son una de les claus per a convertir usuaris, talleristes, entitats i 

veïnes a títol personal en partícips del projecte, i tenir un retorn i valoració del projecte per 

part del veïnat. 

ASSEMBLEA D’ENTITATS DEL CASAL 
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A banda d'omplir els indicadors mensuals que des de la direcció de Casals de Barri ens fan 

arribar, volem desenvolupar un sistema d’avaluació de procés que sigui senzill, tot avaluant 

els objectius i els resultats a obtenir. L’avaluació es desenvoluparà de la següent manera: 

1 Fase inicial: en la comissió de coordinació s’establiran i consensuaran al llarg d'aquest 

2022, tot fent un repàs d'aquests 4 anys de gestió cívica, els objectius del projecte de 

Ca l'Isidret, atenent els que en aquest projecte s’estableixen, i enriquint-lo amb les 

aportacions de la coordinadora. Seran aquests objectius i els resultats esperats la 

matèria d’avaluació. 

2 Fase de procés i seguiment; de forma aleatòria, es realitzen avaluacions d'activitats i 

tallers per tal de disposar de les opinions de les persones que les organitzen, les 

dinamitzen i aquelles persones que hi participen, les usuàries. S’utilitzaran qüestionaris 

d’avaluació, que estem dissenyant adequant-los a cada moment social ( amb o sense 

pandèmia ). Així mateix, en les diverses reunions de la coordinadora s’anirà fent un 

seguiment i avaluació de procés sobre els objectius, llurs resultats, i les activitats que 

s’hi organitzin. 

3 Fase de seguiment per part de l’assemblea oberta anual i de l'assemblea d'entitats. En 

aquestes assemblees es farà una avaluació de les activitats, i del funcionament del 

Casal, recollint les aportacions, crítiques i demandes que es realitzin, i tenint-les en 

compte de cara a la nova programació i nova etapa. 

4 Fase final del procés que serà al final de cada any natural, quan es realitzarà l’informe 

final i la memòria, i es recolliran les diverses aportacions, suggeriments, crítiques, 

demandes, etc.., elaborant un document a consensuar en la comissió de coordinació 

per tal de reorientar les noves activitats i programació. 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 
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PLA DE COMUNICACIÓ 

OBJECTIUS 

5 Indicadors i resultats: 

    Qualitatius: els indicadors qualitatius es recolliran en base a les avaluacions 

qualitatives que es realitzin per cada activitat, serveis, o iniciatives de tot tipus, 

recollint aquells aspectes que considerem òptims en cadascun d’aquests. Així 

mateix, les avaluacions de qualitat es realitzaran en els diferents òrgans de 

participació i seguiment del Casal. 
 

     Quantitatius: utilitzem la quantificació per elaborar un seguiment de l’abast del 

les activitats, serveis, i iniciatives que s’hi generen al voltant o dins del Casal de 

barri. En aquest sentit es recolliran quantitativament les persones que participen 

de tot aquest conjunt d’iniciatives, activitats, serveis, reunions, etc… 
 

Els resultats, com ja s’ha indicat, tindran a veure amb l’assoliment dels objectius que ens 

marquem en el projecte, així mateix, els resultats que s’estableixin en cadascuna de les 

propostes, activitats, iniciatives i serveis del Casal es recolliran en base i d’acord amb 

cadascuna d’aquestes, per tractar de presentar uns resultats concrets i acurats a tot el 

conjunt i volum que s’agrupa en el Casal. En les memòries i informes de cadascuna es 

recolliran i explicaran de forma que puguem disposar d’unes informacions que ens permetin 

valorar i considerar el conjunt, i a l’hora la especificitat de cadascuna. 

 
 
 

 

Donar a conèixer l’equipament, les activitats, els projectes comunitaris i els serveis que 

ofereix el casal tant al veïnat com ales entitats de Districte i de tota Barcelona. 

    Integrar en la comunicació els projectes comunitaris, fent aquesta comunicació més 

propera a l’activitat del dia a dia sense perdre qualitat ni eficiència en la mateixa. 

    Difondre la programació d’activitats i tallers del Casal als barris més propers i a través 

de la comunicació del propi Districte a la resta de barris de Sant Martí, així com a través 
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DESTINATARIS 

PERSONES DE L’ENTORN ASSOCIATIU DEL TERRITORI 

de la xarxa de casals de barri de Barcelona. 
 

    Fer difusió dels canals i espais de participació del Casal. 
 

    Realitzar una comunicació interna entre les entitats, usuàries i talleristes que 

participen i fan ús del casal. 

Desplegar una comunicació conjunta amb el projecte de la Gent Gran, per tenir una 

comunicació externa, i interna de les entitats i persones que hi participen. 

    Difondre les festes tradicionals que s’organitzin al barri i les festes majors. 
 
 

Les persones destinatàries de la comunicació del casal es poden dividir en 3 grans grups, en 

funció del cercle al que pertanyen: 

 
 

Aquelles persones que ja formen part de l’entramat d’entitats i usuàries del casal. Aquestes 

assisteixen amb freqüència al casal, ens coneixen i tenen capacitat de preguntar i parlar amb 
 

el casal diàriament. La comunicació més important en aquest cas és el punt d’informació a 

més de la cartelleria al casal. Amb aquest cercle, tenim la potencialitat de poder obtenir un 

feedback sobre la nostra tasca, millorar la comunicació en funció de les seves necessitats i 

rebre informació que no ens és possible amb els altres dos cercles. 

 
Es tracta d’aquelles persones que, malgrat no fer activitat en el dia a dia al casal, pertanyen 

a entitats o associacions del barri, i per tant tenen una actitud proactiva envers els entorns 

comunitaris com el nostre, i disposen d’un cercle de persones amb una actitud semblant. 

Aquestes persones són clau en la comunicació externa, donat que sovint ens permeten nodrir 

els nostres espais comunitaris amb una actitud positiva i per tant enfortir-los. La comunicació 

a aquests entorns es dóna sovint en xarxes i espais informals, i a través de nexes entre el casal 

i les entitats de les quals formen part. 

USUÀRIES O MEMBRES DEL CASAL 
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CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

 

Es tracta de potencials usuaris en el futur, i és el repte constant, arribar a més sectors de 

població. També és el més difícil de comunicar, donat que sabem menys sobre què li 

interessa, quines necessitats té, quines activitats li poden agradar, etc. També és un entorn 

tan divers com la societat. Amb aquest entorn, el repte sempre és captar la seva atenció 

durant uns segons i aconseguir que vingui al casal, i això ho aconseguim normalment amb 

cartells al carrer, bustiatge de tríptics o a través de les usuàries que tenen una bona 

experiència al casal i decideixen explicar-ho. 

Aquesta classificació també serveix per la resta de la ciutat, ja que malgrat que som un 

equipament de proximitat, també és interessant que quan fem una activitat pugui ser 

interessant per a persones que no viuen al barri o al districte de Sant Martí. En aquest cas 

cobra molta importància la difusió a les xarxes socials. 

 
 
 
 
 
 

 

Els principals canals de comunicació que es faran servir seran les xarxes socials i la web pròpia 

del Casal així com la web de tots els casals de barri de Barcelona i el correu electrònic a través 

de butlletins periòdics, així com l’edició de cartells per difondre certes activitats. S'editen 

fulletons tríptics trimestrals amb la programació dels tallers, els cursos, cicles, projectes 

comunitaris i les activitats que es fan al Casal de manera conjunta ( Barri – Gent Gran ) 

Es disposarà d’un taulell i espais específics d’informació de les activitats de les entitats i grups 

del Casal i altres de Districte, per tal que sigui d'ús intern i extern de les entitats. I 

periòdicament s’editarà un full informatiu per generar informació interna entre les entitats i 

grups del Casal. 

EL VEÏNAT DEL BARRI 
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COMUNICACIÓ EN PAPER I DIGITAL 

COMUNICACIÓ EN PAPER 

Com hem anat explicant al llarg del projecte, la comunicació del casal Ca l’Isidret també haurà 

de tenir en compte l’objectiu de difondre la idea de Casal, més enllà de separacions entre el 

projecte del casal de gent gran i el de barri. En aquest sentit, tota la comunicació tindrà en 

compte aquest element, on hem desenvolupat una línia estètica neutral que permet generar 

una idea conjunta de casal, malgrat que sovint hi haurà duplicitats i diferències inevitables 

donada la duplicitat també de projectes. Cal tenir-ho en compte, doncs, en el pla de 

comunicació que presentem a continuació. 

La comunicació del Casal Ca L’Isidret tindrà els següents objectius: 
 
 

    Comunicar i fer conèixer l’espai de l'equipament i les activitats entre l’entorn del 

barri que no el coneix o l’ha utilitzat: 

    Difondre l’activitat i informació complerta entre els usuaris i les entitats que ja 

formen part del casal. 

Comunicar i difondre altres activitats de l’entorn que entren en sintonia amb el 

projecte del casal. 

 
 

 

    Tríptic de programació trimestral: Aquest format sol ser la carta de presentació del 

casal, ja que sovint els usuaris que assisteixen per primer cop al casal de barri és la 

primera informació que requereixen. S’hi inclouran totes les activitats, tallers i cursos 

que oferirà el casal en el trimestre vigent de forma planificada. 

    Tríptic de serveis/projectes comunitaris: S’hi inclouen els projectes comunitaris dels 

quals disposa actualmente el casal i que presten servei a la comunitat del mateix així 

com al veïnat. 

D'alguns d'aquests projectes comunitaris es fan fulls volants o flyers que permet la 

visualització ràpida. 
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COMUNICACIÓ DIGITAL 

PÀGINA WEB 

     Cartells, informació puntual: Qualsevol entitat que organitzi un acte, cicle o activitat 

puntual, o qualsevol iniciativa del propi casal en un moment concret es difondrà en 

format paper a través d’un cartell. En funció de la importància de l’acte, aquests 

cartells, a més de mostrar- se a l’entrada del casal de barri, la difusió es farà per les 

parets del barri o en llocs clau, com equipaments de proximitat, escoles, etc... 

 

 

La comunicació digital, sobretot pel que fa a les xarxes socials, permetuna comunicació de 

la immediatesa i en suports molt diversos idinàmics. Per altra banda, a diferència de la 

comunicació física, sabemque hi ha una bretxa digital, generacional i socioeconòmica que 

limitaaquesta eina, ja que aquesta no és capaç d’arribar al conjunt de la població, per bé que 

si ho aconsegueix esdevé una eina molt efectiva,i es aquí on volem seguir treballant des de 

la sala d'informàtica fent cursos i cicles per combatre aquesta bretxa digital entre el veïnat. 
 

 
 
 

 
El Casal de ca l'Isidret disposa d'una web pròpia on incorpora la resta de projectes que 

conformen el Casal, tant el projecte de Gent Gran com els projectes comunitaris, i dota 

d'informació de les activitats, tallers, xerrades o altres informacions d'interès per al veïnat, 

tant del territori, com de Districte i de tota Barcelona. 

 
Així mateix, formen part de la web de casals de barri de Barcelona. 
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TWITTER 

 

 
 
 

 

El Casal disposa d’un compte de Facebook que ha de ser clau per a ladifusió de la programació 

i de les activitats puntuals, a més de permetre la interacció amb aquelles persones que vagin 

conformant aquesta comunitat i es vulguin comunicar còmode i directament amb Ca l’Isidret. 

 
 
 
 

 
 

 
La immediatesa del seu funcionament permet una comunicació directa de les activitats i 

cursos que s’estan fent, i permet així generar una idea d’activitat constant que promogui la 

participació del veïnat en l’activitat comunitària. Aquest es el tret diferencial d’aquesta via 

de comunicació. 

FACEBOOK 
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MAILING-BUTLLETÍ 

IMPACTE ACTUAL DE LES EINES DE COMUNICACIÓ 

 

 
 

La capacitat visual d’instagram permet fer una comunicació més cridanera de les activitats, 

cursos, tallers i altres que es desenvolupen dins l’espai del casal. Permet també seguiment 

de les activitats a través de les històries, imatges que es publiquen i duren només 24hs a la 

xarxa social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de les tasques de l'espai de recepció de les noves usuàries és la sol·licitud de la direcció 

del correu electrònic a les persones que es dirigeixen al Casal amb la intenció d’obtenir-ne 

informació o fer alguntipus d'activitat o taller. En aquesta línia, l’objectiu és mantenir al 

màxim a les persones informades a través d'un Butlletí que anem publicant periòdicament, i 

tenir-hi una connexió directa també per rebre sol·licitud d’informació, o valoracions sobre les 

nostres iniciatives. 

 
 
 

Durant el 2021 s'ha desenvolupat un pla de comunicació que bàsicament ha consistit en 

diverses línies de treball al centre. 

INSTAGRAM 
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TREBALL INTEGRAT AMB EL CGG 

 
 

 
 

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, Twitter, Facebook, Instagram, 

Mailchimp i el web del Casal. Pel que fa a la cartelleria, a banda de la cartelleria del casal s'ha 

optat per cartells trimestrals i mensuals anunciant els tallers, a més dels tríptics, per a 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 70% durant aquest 2021 l'impacte de 

les publicacions, i la tendència és força semblant tant a Facebook i Instagram com a Twitter i 

als correus electrònics enviats via Mailchimp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La segona línia de treball en el marc de la comunicació ha consistit en mantenir la línia de 

l’any 2018-2019 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 amb el 

Casal de gent gran i la seva comissió de Punt d’informació per a fer circular la información 

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. 

 
Cal explicitar que durant el temps de pandèmia aquestes informacions compartides s’han 

EINES PRÒPIES 
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PÀGINA WEB 

reduït, ja que les activitats de gent gran s’han vist retallades quasi al 80% i esperem que de 

cara a finals del 2021 es reprenguin i puguem seguir el mateix model de comunicació 

compartida. 

 

 
L’any 2019 va ser l’any d’implementació de la pàgina web del casal, que va ser presentada a 

finals del 2018. En aquest espai i fins l’actualitat, mantenim 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, que ha 

aconseguit tenir pàgina web pròpia, al igual que la Biblioteca de les coses. En definitiva, una 

informació global del projecte del casal de barri i del casal de gent gran dinamitzada, en 

aquest cas, per la Taula Eix Pere IV. A continuació presentem un balanç del darrer any natural 

en xifres. 

 
En un any natural rebem més de 19.500 visites a pàgines, en 9.300 sessions realitzades per 

més de 7.000 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 molt útil i necessària, 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, atès que en aquest moment no tenim eines per a veure les 

visites a la web de la Isidreta ni tampoc a la web de la Biblioteca de les Coses. 
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TWITTER 

FACEBOOK 

INSTAGRAM 

 
 

 
 

 
 

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 

100.000 impressions (cops vistos) i es va guanyar un total de 132 seguidors i al 2021 pugem 

fins les 120.000 impressions i guanyem un total de 140 seguidors més. 

 
 

 
 

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. En aquest cas, durant l’any 2019 fins el 2021….vam fer créixer els “M’agrada” 

de la pàgina de facebook en 512 persones, el que suposa un 36% més. A més, l’impacte de 

les publicacions ha seguit creixent, tot i que no sigui un gran impacte pensem que 

qualitativament és important ja que hi tenim seguidors que són usuaris i que s’informen a 

través d’aquest mitjà. 
 

 
Instagram s’ha convertit en una de les eines més importants a dia d’avui pel casal. En poc 

més de 4 mesos (vam obrir-lo a finals d’abril) hem guanyat 314 seguidors, amb 592 

impressions i 300 interaccions amb el contingut que hi hem pujat. L’impacte de les 

publicacions va en augment. Aprofitem també aquesta xarxa per a compartir no només el dia 

a dia del casal sinó també projectes d’altres casals, centres cívics i associacions de la zona 

propera al casal. 

XARXES SOCIALS 
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ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 

 
 
 

 
 
 

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. 

L’utilitzem responsablement generant poc contingut, clar i estèticament bonic. D’aquesta 

manera sumem persones subscriptores i minimitzem les que se’n donen de baixa. 

Com a eina estrenada l’any 2018, podem dir que la meitat dels subscriptors són de l’any 

2020 i 2021, atès que al 2019 hi havia 195 subscriptors i ara en són 560. Creiem que cal 

seguir ampliant aquesta eina de comunicació de qualitat i millorant-ne els continguts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la gestió dels propers anys, creiem que és ja el moment de dotar el casal del pressupost 

mínim per poder gestionar correctament l’espai i desplegar la proposta comunitària del Casal 

que hem presentat en aquest document. 

Amb aquesta intenció, presentem el següent estudi econòmic que està basat en l’activitat 

del darrer exercici (2020) i en el que s’hi pot veure com, fins ara i encara que durant el 2020 

hem tingut més diners adjudicats per el conveni de gestió, el casal ha funcionat gràcies a la 

implicació econòmica i voluntariosa de la Taula Eix Pere IV com a entitat, i que creiem que 

caldria equilibrar amb aquesta ampliació de la dotació pressupostària entre 10.000,00 i 

20.000,00 € més. 

MAILCHIMP 
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RESUM 2022 

L’estudi presenta les despeses contemplades en el casal, en què per les tasques de gestió, 

dinamització, punt d’informació, comunicació, coordinació i acompanyament i divulgació dels 

projectes-serveis comunitàries, ens dotaríem de dues jornades laborals completes, i un altre 

persona a mitja jornada com a mínim que en el pressupost que adjuntem només cobrirà 5h 

per setmana. 

A les captures d’aquest estudi hi podeu consultar tots els detalls de la proposta: 
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JUSTIFICACIÓ FINAL 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Els primers anys de gestió de casal han tingut diversos reptes, com són donar a conèixer el 

nou espai al veïnat, fer-lo partícip d’aquest a través d’activitats i tallers, seduir a les entitats 

per formar-ne part. Per altra banda, també hem emprès el repte de la unificació del Casal de 

Barri amb el casal de gent gran, cosa que implica sacrificis col·lectius per part de tots però 

que també ha donat una empenta als dos projectes per formar-ne un de sol. 

Ara ha arribat el moment de fer un desplegament comunitari, d’aprofitar aquesta afluència 

de veïns i veïnes al nostre espai, aquesta unificació i sobretot el viver de projectes i de serveis 

INGRESSOS  2023 
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que s’hi ha instal·lat, amb els grups de consum ecològic, la Biblioteca de les Coses, l’espai 

familiar i la Isidreta Ràdio, l’espai de verd urbà, Balladona i les restart partys o la caseta amb 

rodes, l’espai d’atenció psicològica per a famílies o els nous espais que estem coordinant, 

com el punt TIC informàtic obert al barri, o el punt de costura i el musical com a baluard d’allò 

que ha de ser ca l’Isidret, un espai on hi tingui lloc l’empoderament veïnal i on el resultat 

d’aquest empoderament són eines de tot tipus que creen comunitat i milloren la vida dels 

veïns i les veïnes. 

Aquest projecte de Casal que presentem per a la seva gestió cívica, en el marc d'un nou 

conveni de Casal Ca l'Isidret (2022-24) amb l'Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant 

Martí, ha de disposar d'un pressupost més adequat i ajustat a les necessitats d'un 

equipament de les dimensions, complexitats i iniciatives que contempla el projecte, i que són 

les realitats concretes que es recullen en aquest projecte, i que així mateix són expressió del 

que ara mateix és aquest Casal de Barri. 

Les dificultats de finançament de l'etapa precedent i que encara estem patint, han estat 

superades gràcies a les aportacions econòmiques i de diversos recursos propis de la Taula Eix 

Pere IV, així com d'una acurada gestió de tallers i activitats del Casal, que ens han permès 

obtenir finançaments complementaris. Aquest precedent ha de veure's superat per una nova 

etapa on es pugui disposar d'un pressupost més còmode i adequat al projecte i les 

circumstàncies del moment. 
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INTRODUCCIÓ 

MESURES PRÈVIES AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 

  
 

 

 

Al llarg dels darrers mesos i ja en portem més d’un any i mig, i per motiu de la situació que ens afecta a 
totes i tots d'afectacions temporals per COVID 19, hem viscut diverses situacions i normatives que han 
condicionat transversalment l'activitat de Ca l'Isidret. 

 
En una primera fase, vam estar de març a juny 2019 amb el casal tancat, i la prohibició de fer-lo servir per 
part de les entitats gestores i els serveis del centre. Durant aquesta fase, es van mantenir algunes activitats 
que es podien fer a distància i sense assistir al centre, com xerrades o tallers als canals de youtube, el 
seguiment i l'orientació per part de la dinamització del Casal de Gent Gran dels socis i la massa social de 
l'entitat, la ràdio online o els tallers d'algunes talleristes que han volgut fer l'activitat telemàticament. 

 
Després d'aquesta fase ens en vam anar a les vacances d'agost, i a la tornada, amb la intenció de fer una 
obertura integral del centre, en la que es tinguin en compte tots els projectes en un de sol, impulsem la 
reobertura del centre, tenint en compte totes les mesures de seguretat i sempre que la situació al territori 
ho permeti. 
Més tard vam poder reobrir a la tardor del 2020 algunes activitats però una nova onada va fer trontollar 
l’activitat presencial al casal i vam haver de derivar moltes activitats a fer-les virtualment, amb la caiguda 
de moltes inscripcions i tenir que tornar diners a les usuàries etc…. Últimament i durant el segon trimestre 
del 2021 s’han pogut normalitzar les classes i activitats presencials amb una forta vigilància per fer complir 
totes les mesures de seguretat establertes per el procicat. 

 
 
 

 
 
 

Els espais s'han d'adequar a la nova situació de convivència amb el virus, cosa que ha obligat a prendre 
diverses mesures. 
En primer lloc, s'ha elaborat conjuntament amb Sepra un pla de contingència específic per la situació de 
COVID, amb l'objectiu de: 

 
 

      Protegir la salut i seguretat de les persones treballadores 

       Col·laborar amb les autoritats sanitàries 

      Minimitzar els efectes derivats d'aquesta situació i garantir, en la mesura del possible, la 
continuïtat de les activitats desenvolupades. 

 
 

Aquest pla contempla la nova situació, en questions laborals, higièniques i comunicatives entre d'altres 
per establir les bases sobre les quals es realitzarà l'activitat a partir d'aquest moment. 

 
 

A més d'aquest pla de contingència, s'han impulsat les mesures pertinents amb un assessorament tècnic 
proporcionat per Districte, en el que ens han indicat mesures de circulació pel centre, senyalètica i 
procedimentals que serviran pels propers mesos de gestió de l'espai. 

 

PLA DE FUNCIONAMENT DE CA L'ISIDRET EN 
SITUACIÓ DE COVID 19 
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Els aforaments s’han realitzat en funció de les mesures dels espais i l’espai operatiu. Aquests aforaments no 
eximeixen la necessitat de respectar la distància de seguretat de 2 metres en aquests espais. Els aforaments al 
casal, en funció de les fases definides seran els següents: 

 
Aquests aforaments queden subjectes al tipus d’activitat i a les regulacions de cada moment, per la qual cosa es 
tracta d’una proposta que cal revisar en funció de les normatives de cada moment al territori. 

 
 

Nom 
 

Aforament 
 

Aforament 1/2 

Cuina 25 12 

Sala 5 10 5 

Sala 6 10 5 

Sala polivalent 20 10 

Sala 1.1 9 5 

Sala 1.2 15 8 

Sala 1.3 20 10 

Sala 1.4 12 46 

Sala d'actes 1 40 20 

Sala d'actes 2 50 25 

Total sala d'actes 90 45 

Aforament total casal 301 150 
 

Aquests aforaments queden subjectes al tipus d’activitat i a les regulacions de cada moment, per la qual cosa es 
tracta d’una proposta que cal revisar en funció de les normatives de cada moment al territori 

 

Els espais queden limitats per l'aforament anterior, i per tant, algunes activitats seran susceptibles de ser 
traslladades en funció de les necessitats i aforaments de cada activitat o taller. Aquest fet requerirà una 
planificació, ja que concentrarà l'ús en algunes sales del casal, i per tant serà imprescindible tenir l'espai ventilat, 
desinfectat i segur abans i després de cada activitat. 

 
A més, alguns dels espais estructurals en el funcionament del casal quedaran tancats, com són: 

 
 
 
 

     Voluntariat del punt d'informació: L'espai del punt d'informació, liderat per la comissió del casal de la gent gran 
que se n'encarrega, queda tancat per seguretat. Seran els treballadors del casal els que exerceixin aquesta 
atenció, conjuntament amb l'agent cívic de què disposarem 

     Espai relacional: L’espai obert de l’entrada quedarà restringit al punt d’informació i com a espai de pas,mentre hi 
hagi risc de contagi, no per poder fer activitats o per restar a l’espai de lectura. Aquest espai ha estat precintat i 
les indicacions al terra i a la paret obliguen a l'usuari, un cop ha passat el filtre al punt d'informació i s'ha 
desinfectat, a circular en direcció a una activitat concreta seguint les fletxes del terra. 

 
 
 
ESPAIS I USOS DE L'EQUIPAMENT 

AFORAMENT DELS ESPAIS 
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MOBILITAT DINS DEL CENTRE 

SENYALITZACIÓ 

ACTIVITATS REALITZADES EN LA PRIMERA FASE 

Cafeteria: La cafeteria del casal quedarà tancada, es tracta d'una activitat en suspensió mentre hi hagi risc de 
contagis,indeterminada. En cas que aquest espai es posi en funcionament es realitzarà una coordinació amb els 
seus encarregats per la posta en marxa segura i ben comunicada. 

     Perruqueria: Aquest espai i el servei que s’hi realitza també queda tancat a l’espera de l’obertura del Casal de 
Gent Gran. En cas que aquest es posi en funcionament es realitzarà una coordinació amb els seus encarregats per 
la posta en marxa segura i ben comunicada. 

     Espai de joc per a infants: Donat el tipus d’espai i activitat que s’hi fa en aquest espai i si les restriccions son 
desfavorables, ha de romandre tancat. Des de juny del 2021 hem tornat a reobrir-ho amb un límit de famílies i 
seguint totes les recomanacions del procicat 

 

L’accés al centre és el del carrer Josep Pla 174, i serveix tant per entrar com per sortir. A l’entrada hi haurà 
indicacions i senyalètica a la paret i al terra per saber com procedir per esperar a l’entrada a ser atesos i ateses i 
per accedir a la sala o taller on l’usuari es dirigeix. 
La mobilitat dins del centre de Ca l’Isidret queda reduïda en els espais comuns, en funció de l’amplada de cada 
espai per on circularan els usuaris. Les fletxes al terra, indicant el sentit de circulació, i la senyalètica dels espais 
limitarà aquells punts on hi hagi circulació en un sol sentit o hi hagi necessitat de cedir el pas a les persones que 
venen en sentit contrari. Aquesta situació fa referència també a les escales que connecten la planta baixa amb el 
primer pis, en que cal evitar que s’hi creuin persones i per tant estarà prohibit el doble sentit simultani. 

 

 
 

Amb l’objectiu d’informar dels canvis que suposa la situació de COVID19 al casal, el casal disposarà de la següent 

senyalètica: 

     Cartells que recomanen el rentat de mans. 

     Plafons de mesures general 

     Cartells als ascensors. 

     Cartells que reclamen mantenir la distància de seguretat 2 m. 

     Cartells de reducció aforament. 

     Cartells d'espai tancat. 

     Rodona adhesiva per terra al punt d’informació. 

     Fletxes adhesius a terra indicant el sentit de la circulació. 

     Cartells informant de l'aforament dels lavabos. 

     Cartells per posar a les escales per cedir el pas. 

     Cartell que indica que les mascaretes son obligatòries. 
 
 
 
 
 
 

Al llarg de la primera fase d’activitat es van realitzar activitats i projectes a porta tancada: 



93 

 

 

TALLERS 

LA SITUACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN 

Treball intern: Al punt d'informació o a l'espai de secretaria del casal, una o dues persones en funció del moment. 

     Biblioteca de les coses: Dues o tres persones fent treball intern del projecte, a l'aula d'informàtica del primer pis. 

Ús del magatzem de la biblioteca pel servei de préstecs. També, per a poder fer els préstecs, obertura d'usuàries 

amb cita prèvia al casal. 

     Ràdio: Dues o tres persones simultàniament com a màxim. Activitat a porta tancada. Ús d'ordinador i micròfons 

compartits en una sala específica. 

     Repartiment de cistelles dels grups de consum ecològic: Repartiment de verdura en cistelles preparades els 

dijous a la tarda, amb torns per a recollir-la i mesures de prevenció. Aquesta activitat ja es realitza a dia d'avui. 

     Menjador solidari Gregal: Activitat diària, cuina de menjar per repartir en un espai fora del centre. El menjar es 

cuina al casal a l'espai de cuina, un espai adequat especialment per aquestaactivitat. Aquesta activitat està 

dotada d'un pla de contingència específic que caldrà tenir en compte. 

     Assessorament psicològic Anoe: Assessorament psicològic a infants i famílies, consulta amb cita prèvia realitzada 

a famílies de dues o tres persones. Aquesta activitat està dotada d'un pla de contingència específic que caldrà 

tenir en compte. 

 
 

 

 

Actualment hi ha una programació de tallers que organitza la Taula Eix Pere IV, donat que els Casals de Barri ja 

tenen una situació regulada per poder fer tallers. Aquests es realitzen complint les mesures esmentades 

anteriorment, i es tracta d’una oferta continuista respecte el que hi havia prèviament, limitada per la situació de 

COVID. Les circumstàncies econòmiques i sanitàries ens obliguen a fer una proposta de tallers continuista i poc 

arriscada, i plantejar, en el marc comunitari, les propostes més innovadores o trencadores respecte la dinàmica 

habitual. 

 
 

 

L’obertura del casal de Gent Gran està programada per a principis d’octubre de 2021. Els dinamitzadors i 

dinamitzadores del casal de Gent Gran treballen presencialment al Casal i en grups reduïts, donat que alguns 

casals del districte han quedat tancats i s’han hagut de reubicar les seves treballadores. La coordinació amb el 

centre és constant per poder activar activitats, ja sigui en l’emplaçament del casal com en altres emplaçaments on 

es puguin fer activitats de forma segura. 


