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1. INTRODUCCIÓ
El Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris (EAMP) és un equipament sociocultural municipal ubicat
al barri del Clot-Camp de l’Arpa, concretament a la plaça Carme Montoriol 10, als baixos dels
antics laboratoris Uriach. Està gestionat des de la seva obertura, al gener del 2008, per la
Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa (FECCA).
Aquesta memòria destaca els fets més destacats transcorreguts a l’EAMP durant l’any 2020,
marcada especialment per la pandèmia generada per la COVID19. Una primera part està
destinada a informar sobre la gestió de l’equipament, valorant els recursos, l’equipament, els
objectius i filosofia d’acció de l’espai.
En els següents capítols es descriuen les principals activitats que es realitzen a l’equipament,
donant especial importància al suport a l’associacionisme i cessió d’espai i als projectes
comunitaris, com a equipament de i al servei del barri que pretén ser l’EAMP. Aquests apartats
de cessió d’espais i projectes comunitaris, segons el pla estratègic de Casals de Barri de
Barcelona es consideren dins la cartera de serveis que ofereix l’EAMP, però per la seva
importància estratègica en el projecte de l’EAMP els hem destacat en capítols propis, igual que
les activitats que configuren la programació habitual de l’espai.
S’ha optat per eliminar d’aquesta memòria la descripció específica de cadascuna de les activitat
o els elements històrics descriptius, que queden recollits al web del casal
http://casalbarrieamp.org, consultables i oberts a tothom. Amb aquesta mesura es pretén fer
més àgil i accessible aquest document.
També hem creat un timeline de l’evolució històrica de l’EAMP que s’anirà actualitzant i ampliant
com element per fer seguiment i com a informació de referència de la història de l’equipament
i els seus projectes: https://cutt.ly/zzz6QOT

2. INFORME DE GESTIÓ
L’Espai Antoni Miró Peris (EAMP) és un equipament sociocultural ubicat al barri del Clot - Camp
de l’Arpa, gestionat des de la seva obertura al gener del 2008, per la Federació d’Entitats del Clot
– Camp de l’Arpa (FECCA). Inicialment obert com a espai annex del Centre Cultural La Farinera
del Clot, l’any 2013 va passar a ser un Casal de Barri. Aquest canvi va suposar dependre de la
subvenció nominativa anual que es desprèn del funcionament de l’espai com a Casal de Barri i
per tant una reducció pressupostària.

2.1. Recursos humans
La plantilla fixa està composada per dues persones a càrrec de l’EAMP, una dinamitzadora i una
informadora ambdues a jornada parcial.
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HORARI
SETMANAL

CÀRREC

20 h.

1 figura de Dinamitzadora

15 h

1 figura de Informadora

35 h.

TOTAL

Davant de la situació de pandèmia generada pel Coronavirus, es va aplicar un ERTO parcial al
personal de l’EAMP des del 14 de març fins el 30 de juny.
Les principals tasques del personal de l’EAMP són:
-

Responsable de l’obertura i tancament del centre, en els següents horaris:
De dilluns a divendres de 16:30 a 21 h
Dimecres de 10:30 a 13:30 h

-

Atenció al públic.

-

Disseny, coordinació, avaluació i comunicació de la programació del centre.

-

Dinamització de les activitats del centre.

-

Coordinació amb la direcció del CC La Farinera i amb la junta de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa.

-

Control administratiu i recerca de recursos.

-

Gestió d’incidències de l’equipament.

-

Dinamització i suport a la Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa i als diferents
projectes que l’entitat impulsa a nivell de territori (Festa Major, Reis, Carnaval..)

-

Suport i coordinació tècnica de les entitats i de les comissions de la Federació.

-

Participació i dinamització comunitària del territori des del casal

Tenint en compte les limitacions de recursos que té l’EAMP, el personal tècnic del CC La Farinera,
contractat també per la FECCA, dóna suport a les tasques del centre, a través de les següent
figures:
- Direcció del projecte: línies estratègiques, interlocució amb l’administració i la FECCA,
pagaments, etc.
- Comunicació: difusió, web, disseny i elaboració de cartellera i altre material gràfic.
- Administració i comptabilitat: emissió de factures, seguiment de cobramentspagaments, registre comptable, etc
- Informació: cobertura de baixes laborals puntuals per poder satisfer l’obertura del casal
sense incidències.

Tot i la millora de la subvenció atorgada a l’EAMP serà necessari mantenir aquest suport donat
que la Federació d’Entitats no disposa d’una estructura professional pròpia, més enllà de la
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contractada per la gestió dels equipaments, i l’EAMP té dificultat per generar suficients
recursos propis principalment per les limitacions d’espai de l’equipament.
Aquest suport implica una destinació de recursos per part de la FECCA i del Centre Cultural La
Farinera del Clot a l’EAMP que en algun moment s’hauria de redefinir i poder ser assumit des
del propi pressupost, com des de fa anys s’està reclamant.
Finalment, com a recursos humans, s’hauria de comptabilitzar també totes aquelles persones
que voluntàriament aporten el seu temps i coneixements per realitzar activitats obertes a
l’EAMP i que permeten dotar a l’equipament de béns intangibles de bon veïnatge, intercanvi de
coneixements i qualitat relacional. Així, l’EAMP, compta amb activitats diverses, com tallers,
xerrades o exposicions que són possibles gràcies als recursos que genera el propi equipament,
la col·laboració amb institucions que ofereixen activitats gratuïtes a nivell de ciutat (Millor que
Nou Reparat, la Fàbrica del Sol, etc.), així com la implicació voluntària de diferents veïns i veïnes
del barri i entitats (Blogueres de Sant Martí, Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa,...)

2.2. Equipament i manteniment
L’EAMP té serioses limitacions d’espai, compta amb només dues sales de mida reduïda.

Aforament

Superfície (m2)

Tipus d’espais

Nº Espais

50-80

100

Sala taller

1

15

20

Sala taller

1

Superfície total del Centre: 277 m2.1
Superfície útil: 160 m2 aprox.

La dinàmica de l’EAMP a nivell d’infraestructures i manteniment ha seguit el curs normal de
desenvolupament. La brigada de manteniment del Districte de Sant Martí ha realitzat les tasques
de manteniment necessàries, així com les empreses subcontractades.
A part de l’espai físic, el Casal de Barri compta amb un material auxiliar proporcionat per
l’Ajuntament, degudament inventariat i consultable
online en aquest enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1YdVj51lBXnIsQ4172kSkPsedJEt-wk_f/view?usp=sharing

1

Els metres quadrats han canviat respecte memòries d’anys anterior perquè aquest any s’ha tingut
accés a la referència cadastral de l’EAMP (1950414DF3815B0366SF) i s'ha pogut verificar els

metres quadrats que ocupa l’EAMP.
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2.3. Objectius i activitats
El projecte de l’EAMP estableix els seus objectius i activitats a través de tres àmbits
interrelacionats.
1. Per una banda, fruit de la gestió cívica, hi ha els objectius i línies de treball que estableix
la FECCA, entitat de segon ordre del Clot-Camp de l’Arpa, a través de les seves
assemblees.
2. Al segon àmbit trobem l’equip tècnic de l’EAMP i el del CC La Farinera que participen i
col·laboren en el suport i disseny de les línies estratègiques del Casal de Barri. Sota la
direcció de la FECCA, l’equip tècnic dona suport en la consecució d’aquests objectius
seguint els criteris i les línies generals marcades per l’entitat.
3. El tercer àmbit, són els mecanismes de participació i acció comunitària, que promoguts
per l’equip tècnic ha de permetre que les persones usuàries puguin plantejar propostes,
establint així dinàmiques arrelades al màxim possible al territori.
Des del seus inicis, aquest equipament ha treballat per la dinamització sociocultural del territori
i per la cohesió i suport al teixit associatiu del barri, tal com s’havia estipulat en els objectius del
projecte i a través de les línies consensuades entre el consistori i la FECCA. En els darrers anys,
l’acció comunitària ha anat prenent cada cop més força com objectiu del casal i en les activitats
programades.
Aquest any, a conseqüència de la situació provocada per la pandèmia de la COVID19 l’EAMP ha
passat a ser Casal Comunitari, fet que mereixerà un apartat propi en aquesta memòria.

Objectius generals:
A. Promoure l’acció comunitària al Clot-Camp de l’Arpa
Objectius específics dins d’aquest àmbit:
●

Generar iniciatives i programes que responguin a les necessitats i inquietuds
socioculturals del barri.

●

Fomentar la participació activa de la població tant en la programació del centre com
en la implicació de voluntariat de les entitats del barri.

●

Oferir espais i activitats de trobada, d’interrelació, creació i participació dels veïns i
les veïnes del barri.

●

Crear sinergies amb els diferents agents del territori per a un treball comunitari.

B. Esdevenir un punt de referència per al teixit associatiu del barri.
Objectius específics dins d’aquest àmbit:
●

Reforçar l’associacionisme, tot oferint recursos infraestructurals, tècnics, materials
i d’assessorament a les entitats del territori.

●

Fomentar l’associacionisme al barri.
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C. Treballar des de l’àmbit sociocultural per cohesionar el territori fomentant el treball en
xarxa i de proximitat.
Objectius específics dins d’aquest àmbit:
●

Reforçar i difondre el coneixement dels recursos existents a nivell de barri, districte
i ciutat tant per les entitats com per les persones usuàries, segons les seves
inquietuds i necessitats.

●

Establir mecanismes de coordinació amb altres recursos de districte i ciutat.

D. Oferir una programació cultural de qualitat dirigida a tots els sectors de població del
barri.

Aquests objectius es concreten amb les activitats que es porten a terme a l’EAMP. Com ja hem
comentat, el Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris, és un centre que no es pot comparar amb
altres Casals de Barri de la ciutat, donat que les seves dimensions són molt reduïdes, només
disposa d’una sala polivalent. Això fa que no sigui possible oferir un alt volum de tallers, activitats
i/o cessions d’espai de pagament el que dificulta generar recursos econòmics. Aquestes
limitacions d’espai requereixen d’un cert grau de complexitat per encabir totes les activitats i
propostes que es duen a terme quotidianament sense que el projecte es vegi afectat
negativament.
Tot i això, el Casal de Barri EAMP ha presentat una cartera de serveis, que recull i amplia la que
des del pla estratègic dels Casals de Barri de Barcelona es demana, alhora s’han presentat un
seguit de projectes específics per anar enriquint aquesta cartera de serveis. Es detallaran en els
següents capítols del present document.

2.4. Procés de participació i acció comunitària
Com hem comentat, l’EAMP és un Casal de Barri gestionat des dels seus inicis per una entitat de
segon ordre, la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa. Per aquest motiu es pot considerar
que la dinàmica de l’EAMP ja té una predisposició participativa en l’elaboració del seu
programari i desenvolupament d’activitats.
Fent un petit recorregut històric ja en els inicis de l’EAMP es van establir de forma participada
entre les entitats i a través el desenvolupament del PDAcc (procés de desenvolupament
associatiu Clot Camp de l’Arpa) unes línies principals de treball, que aleshores eren joves, gènere
i associacionisme.
Amb el canvi cap a Casal de Barri, i a mesura que les entitats i usuàries de l’espai també ho han
anat manifestant, s’han anat redefinint les línies de treball. En els darrers anys s’ha intensificat
la tasca de participació per anar afavorint el dinamisme de l’espai. Així, per exemple, si sempre
hi ha hagut una sèrie de mecanismes de participació més estàtics al Casal, darrerament s’han
realitzat activitats més dinamitzades per millorar la participació. Aquestes activitats es poden
consultar en les darreres memòries i en el web on es pot trobar la història de la participació i
dels projectes comunitaris de l’EAMP.
Aquesta any de pandèmia els mecanismes de participació han estat molt limitats per la situació
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existent, però a través del projecte de casal comunitari l’EAMP ha tingut molta presència al
territori. Com accions i mecanismes de participació permanents en l’EAMP podem destacar
durant aquest any:
●

Reunions del consell de participació. Gener 2020 on es va realitzar una cartografia de
l’EAMP.

●

Espai de reflexió sobre l’EAMP, Farinera i FECCA. Juny de 2020. Reunió amb la FECCA,
persones afins als projectes de la FECCA i equip tècnic de l’EAMP i CC La Farinera.

●

Interlocució directa amb les treballadores de l’EAMP. Com és un espai petit i amb poc
personal, les persones que atenen als usuaris/es de l’espai són molt accessibles, fet que
permet interlocucions directes.

Per la situació derivada de la pandèmia de la COVID19 altres processos participatius habituals d’
altres anys s’han vist afectats:
●

Presentació al plenari de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (FECCA) de la
memòria i projecte de l’EAMP.

●

Bústia de suggeriments.

●

Enquestes a les persones usuàries dels tallers. Finalització del trimestre.

A part dels mecanismes de participació i reflexió establerts, aquest any derivat de la pandèmia
l’EAMP ha estat present a la Xarxa de Suport Mutu del Clot-Camp de l’Arpa, s’ha constituït un
grup motor per generar criteris i guiatge del casal comunitari, s’ha creat una taula de governança
i també, una taula d’agents comunitaris del Clot-Camp de l’Arpa. Aquesta dinàmica específica
més profundament a l’apartat de la memòria que tracta el casal comunitari (apartat 5.7 del
present document).

2.5. Pla de comunicació
Des del 2018, a proposta del consell de participació i després de treballar-ho tècnicament, es va
començar a diferenciar la difusió del Casal del Barri amb la del CC La Farinera. A finals del 2019
es va començar un pas més, iniciant un pla de comunicació més específic de l’EAMP incloent el
treball de difusió exterior, la comunicació interna, les xarxes socials i l’elaboració d’un calendari
editorial. Aquest pla de comunicació s’ha seguit treballant durant el 2020 però s’ha vist afectat
per la situació de la pandèmia i ha calgut anar redefinint-lo per adaptar-nos a la situació
epidemiològica del moment i els canvis que ha provocat aquesta en el funcionament de l’EAMP.
Les principals vies de comunicació de les activitats del Casal de Barri són:

-

Comunicació física
o Tríptic agenda i tallers: difusió de les activitats convencionals i excepcionals del
Centre.
Periodicitat: Aquest any passava de ser trimestral a bimensual, però va quedar
interromput per la pandèmia i no s’han publicat les agendes des de la primera
8
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o

-

situació d’alarma.
Quantitat: 2.500 unitats
Cartell agenda: difusió de les activitats convencionals del Casal als espais destinats
de la via pública a tal efecte. Es pretén arribar a més gent i oferir la informació
actualitzada.
Periodicitat: Mensual
Quantitat: 180 unitats en total (120 repartiment barri + 60 correu intern). Fruit de
la
pandèmia
el
correu
intern
va
quedar
interromput

Comunicació virtual
o Newsletter setmanal usuaris
Mail setmanal que s’envia a totes les persones usuàries que ho han sol·licitat.
Periodicitat: Setmanal
Quantitat: 650 adreces electròniques (juntament amb el CC La Farinera)
o Web: www.casalbarrieamp.org
Periodicitat: Actualització constant
o Xarxes socials
- Facebook: 994 seguidors/es; increment de 18 seguidors/es en un any
- Twitter: 789 seguidors/es. Un increment de 139 seguidors/es en el darrer any
- Instagram. 579 seguidors/es; increment de 223 seguidors/es en un any
- Spotify: com a espai on llistar música que es treballa en diferents projectes.
Periodicitat: Actualització constant

3. SUPORT A L’ASSOCIACIONISME I CESSIÓ D’ESPAIS
El suport a l’associacionisme és un dels pilars de l’EAMP, com ho és també del CC La Farinera.
En aquest sentit es cedeixen espais a la Federació d’Entitats del Clot i Camp de l’Arpa (FECCA),
especialment el que té a veure amb el calendari festiu. També diverses de les entitats del barri
tenen la seu a l’EAMP, des d’on duen a terme la seva activitat quotidiana, reunions i assemblees.
Podem destacar com a cessions gratuïtes de l’espai: les reunions de la FECCA i els grups de
l’EAMP (Blogueres Sant Martí i grup de consum ecològic Coopeclot) i l’espai Kasperle. La majoria
d’aquestes activitats van quedar interrompudes per la pandèmia de la COVID19 i es van
substituir per activitats del casals comunitari, com la centralització de recollida d’aliments
organitzada per la Xarxa de Suport Mutu, o l’allotjament del grup de reforç escolar.
1. Suport a la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (FECCA) i al calendari festiu
o Reunió de carnestoltes: 4 de febrer
Cal destacar que en les reunions de la FECCA, no només se cedeix l’espai per les
reunions, sinó que es dona suport en l’organització d’activitats com la cavalca de reis, la
festa major i carnestoltes. La programació i activitats de l’EAMP també s’adapta per
seguir i contribuir a aquest calendari festiu, sent, per exemple un punt de recollida de
joguines i de regals per a la gent gran per la campanya de reis i realitzant les crides de
9
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voluntariat a través de la XAC.

2. Grups de l’EAMP. A l’EAMP operen les Blogueres de Sant Martí i el Grup de Consum
Ecològic del Clot-Camp de l’Arpa (Coopeclot).

Les Blogueres de Sant Martí són un grup de dones que va iniciar la seva activitat a l’EAMP
i ha mantingut en aquest espai un lloc de trobada, reunió i presa de decisió per establir
del seu bloc un portal d’opinió, crítica i reflexió al barri. Es reuneixen tots els dimarts al
matí. Funcionen de forma autònoma i obren el centre elles mateixes.
Aquest any les Blogueres han deixat de reunir-se físicament en els moments de
confinament més durs. Així que es va poder tornar a reprendre l’activitat al casal han
seguit utilitzant l’espai gràcies al fet que són un grup tancat i sense cap altre seu, a més
de seguir totes les recomanacions del procicat (distància, ventilació, mascareta i número
màxim de persones que es reunien).
Les Blogueres de Sant Martí, al març de 2020, coincidint amb el seu aniversari van
realitzar una exposició de dones científiques, que s’ha mantingut a l’equipament durant
tot el 2020.
Web: https://blogueresdesantmarti.net

La Cooperativa de consum ecològic del Clot-Camp de l’Arpa (CoopeClot) opera al barri
des de fa uns setze anys. Utilitzen l’espai i s’han involucrat en el bon funcionament i
dinamització del projecte de la nevera solidària. Durant el primer període de
confinament la CoopeClot va deixar de funcionar, però igual que les Blogueres, quan es
va poder reprendre l’activitat i seguint totes les mesures de seguretat han seguit fent el
repartiment de les cistelles a l’equipament i fent el manteniment de la nevera solidària.
Web: https://coopeclot.home.blog
3. Kasperle: per qüestions de manca d’espai d’aquest esplai del barri, des del 2015, a
través d’un acord, tenen l’EAMP cedit els dissabtes. Són un grup autònom i, com les
Blogueres, obren i tanquen ells/es mateixes el centre.
El Kasperle va deixar de fer ús del casal a partir de la situació generada per la pandèmia.
Es va oferir l’opció de seguir fent les seves trobades al CC La Farinera ja que l’equipament
estava obert i podia haver-hi un millor control de l’activitat segons les indicacions del
procicat.
4. Com a suport a la (Xarxa Suport Mutu) XSM l’EAMP ha passat a disposició dels grups
i entitats que així ho han requerit. Després del confinament total provocat per la
pandèmia, el grup de reforç escolar, també anomenat escoleta, de la xarxa de suport
10
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mutu, va passar a fer les seves activitats a l’EAMP en horaris de dijous i dissabtes
matí. Els dissabtes al matí amb clau pròpia.
L’EAMP també ha centralitzat les recollides d’aliments de la XSM i al grup de suport
informàtic en els periodes que no es podia oferir aquest servei de la XSM al Foment
Martinenc.
5. Tot i que finalment no s’ha materialitzat l’EAMP ha destinat recursos i mecanismes
de coordinació amb entitats i serveis del barri per estar a disposició segons les
necessitats generades per la pandèmia de la COVID19. Així, l’EAMP ha rebut
peticions de l’Escola Dovella com possible espai docent, El CAP Maragall per la
vacunació de la grip, o d’institucions que atenen a menors migrats no acompanyats.
Com s’ha dit, cap d’aquestes peticions s’ha acabat materialitzant.
Per tant, a part de l’horari d’atenció del públic en el que l’EAMP està obert, s’ha de
subratllar que es rendibilitza més l’espai amb aquestes cessions d’equipament, on les
entitats disposen de clau i contrasenya de l’espai i es responsabilitzen del bon estat del
mateix.
Dimarts 10.30 -13.00

Blogueres de Sant Martí

Dissabte matí

Escoleta (post-covid19)

Dissabte tarda

Esplai Kasperle (pre-covid19)

Més enllà del suport a l’associacionisme establert de forma periòdica hi ha cessions d’espai amb
voluntat de servei a la comunitat. L’11 de març de 2020 l’AFA de l’EBM Petit Príncep van fer una
xerrada convidant a les escoles del barri en el període d’inscripcions perquè les famílies
poguessin estar informades. Aquesta va ser la darrera activitat que es va poder realitzar
presencialment a l’EAMP, la resta es van anul·lar per confinament derivat de la pandèmia.
També hi ha cessions d’espai de pagament. La política de preus que se segueix és pública i es
pot trobar al web www.casalbarrieamp.org
CLOT-DISTRICTE

BARCELONA

EMPRESA/PARTICULARS

ESPAIS

Activitat
gratuïta

Activitat
pagament

Activitat
gratuïta

Activitat
pagament

Activitat gratuïta/pagament

SALA
GRAN

7.81€

11.73€

15.64€

20.34€

23.46€

SALA
PETITA

3.45€

5.02€

6.70€

8.71€

10.06€

11
Memòria EAMP 2020

Aquest any no s’ha realitzat cap cessió d’espai amb contraprestació econòmica.

4. SERVEIS
Com hem comentat en la introducció, l’EAMP té una cartera de serveis que és més àmplia que
els que es descriu en el Pla Estratègic de Casals de Barri. Pel seu pes específic, la cessió d’espais,
els projectes comunitaris i les activitats socioculturals que es programen al casal s’han explicat
o s’explicaran en altres blocs d’aquest document.
En aquest capítol destaquem la cartera de serveis de l’EAMP que no són activitats programades
i són serveis accessibles a tothom, com espai obert i equipament municipal. Aquests serveis són:
A.
Servei
d’atenció
ciutadana:
acollida
i
acompanyament.
L’EAMP té un horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 16.30 a 21h, i els dimecres de
10.30 a 13.30. En aquest període es fa atenció presencial, telefònica o via correu electrònic a
totes les persones usuàries que requereixin informació tant de les activitats del casal, com
d’altres activitats/recursos del barri o de ciutat. Destacar que aquest 2020 s’ha incorporat el
Whatsapp com nou canal d’atenció a través del WhatsApp Business amb el mateix número de
telèfon de l’EAMP.
En aquesta línia, l’EAMP segueix oferint un servei d’informació intangible que s’intenta oferir
tant amb l’atenció directa com habilitant espais amb informació variada. Destaquem:
- Espai d’informació d’entitats i serveis del barri, de districte i ciutat. Des de la situació
generada per la COVID19 l’EAMP s’ha referenciat com un punt d’informació de la XSM.
- Recerca de feina: es deriva als usuaris a serveis com Barcelona Activa. Des del 2015 es
va crear un taulell amb ofertes de feina amb col·laboració amb el Punt d’Informació
Juvenil (PIJ) de Sant Martí on setmanalment es van exposant ofertes que ens fan arribar.
- Formació en idiomes: el català però també idiomes com l’anglès. Per l’aprenentatge del
català se’ls deriva al Centre de Normalització Lingüística. Per l’aprenentatge d’anglès, a
les persones que volen fer conversa però no es poden adaptar als horaris i modalitats
que oferim a l’EAMP, se’ls deriva a altres recursos com “l’aprèn” i escoles oficials
d’idiomes. Respecte l’aprenentatge en castellà es deriva a l’escola d’adults de la
Verneda.
- Formació en informàtica: s’anima a la utilització de l’espai destinat per aquest motiu a
l’EAMP per practicar però també se’ls deriva cap al Punt Òmnia i als serveis de
biblioteques
i
antenes
Cibernàrium.
- Formació en altres àmbits: derivant-los cap a les escoles d’adults o buscant recursos com
poden
ser
biblioteques.
- Participació i voluntariat: es gestionen peticions de participació en el voluntariat,
derivant-les cap entitats de barri o ciutat, i animant a la implicació al barri a través dels
12
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diferents projectes comunitaris del propi casal, especialment la XAC i la XSM.
- Tallers o necessitats específiques de dones: derivacions cap al

PIAD.

- Necessitats socials: persones grans soles, famílies amb persones dependents, gent amb
situacions d’elevada ansietat, grups de joves sense interessos especials o amb
necessitats manifestes se deriven als serveis socials (via educadors de carrer o via serveis
de barri) i fins i tot a serveis sanitaris si és necessari.

En aquesta línia s’ha seguit treballant i reforçant el coneixement i coordinació amb diferents
equipaments i serveis del territori de forma directa. Així s’han fet reunions amb la Biblioteca del
Clot-Camp de l’Arpa, Serveis Socials, Casals de Gent Gran i el CAP. S’aprofundirà en aquesta
qüestió en l’apartat d’acció comunitària.

B. Espai
de
trobada
i
lliure
accés:
L’EAMP resta obert a totes les persones que vulguin tenir un espai de trobada i d’interacció amb
el veïnat dins de l’espai polivalent (sempre que les activitats, i aquesta any la situació
epidemiològica, ho permetin), o bé a la zona de recepció, on es van habilitar 2 PCs per consultes
ràpides a internet i una taula per si l’espai polivalent està ocupat.

Els serveis que ofereix l’EAMP dins del marc de “lliure accés” són bàsicament obrir l’espai a
usuaris i usuàries perquè puguin utilitzar els ordinadors, el Barcelona WIFI, llegir o estudiar i
llegir el diari, jocs de taula, lectura, intercanvis d’idiomes, espais de trobada informal,...
L’avantatge d’aquest espai és que té menys formalitat que el que seria una biblioteca, però
alhora proporciona confort i acollida als usuaris.

C. Servei de préstec de material: intercanvi de llibres
Punt d’intercanvi de llibres: l’intercanvi de llibres es va iniciar l’últim trimestre de 2009 i des
d’aleshores s’ha anat consolidant tot i comptar amb la biblioteca Caterina Alberch aprop del
Casal de Barri.
L’espai de llibres compta amb un apartat de novel·la en català, castellà i llengua estrangera;
literatura infantil i assaig.
Des de l’any passat la quantificació de l’intercanvi de llibres no és acurada, ja que la reubicació
dels llibres infantils, més integrats a l’espai de jocs, i la ubicació d’un carretó d’intercanvi de
llibres a l’exterior de l’equipament fa que sigui difícil de veure l’ús d’aquest servei i per tant de
quantificar-lo.
Des del 2019 una persona voluntària s’ha encarregat de donar-li dinamisme i posar ordre a
l’espai. Els llibres que s’ha descartat per l’intercanvi s’han donat a l’entitat “Llibre solidari”.
Aquest 2020, quan es va poder reobrir l’equipament es va haver de redefinir el servei amb un
protocol de seguretat vinculat a la quarentena dels llibres aportats o consultats.
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D.
Servei de fotocòpies
Davant d’algunes peticions de fotocòpies a l’espai aquest any s’ha ofert aquest nou servei amb
els mateixos preus que el servei de fotocòpies que realitzen les biblioteques.
DIN A4. B/N: 0.10€. C: 0.4€
DIN A3: B/N: 0.20 €. C: 0.8 €

E. Servei de WC
malgrat el WC sempre ha estat obert al públic, volem destacar aquest servei degut a que amb el
tancament de bars i intensificació de l’ús de la plaça Carme Montoriol per l’espaiament de les
famílies quan surten de l’escola, s’ha detectat la mancança de WC públics i l’EAMP ha estat un
espai amb un ús intensiu d’aquest servei.

5. PROJECTES COMUNITARIS
Durant el 2020 l’EAMP s’ha centrat en la tasca comunitària recollint el bagatge i la xarxa teixida
els darrers anys. Així l’EAMP ha participat de reunions amb altres Casals de Barri, reunions
promogudes tant pel Districte de Sant Martí, com el servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament
de Barcelona. Alhora, s’ha seguit buscant col·laboracions amb equipaments de proximitat i
serveis del barri com la biblioteca, serveis socials, EAP Encants o centres cívics (anteriorment
casals de gent gran) entre d’altres.
Aquest apartat pren especial rellevància amb els projectes de l’EAMP però també amb l’entrada
de l’EAMP com a casal comunitari, del que s’adjunta també la memòria dins d’aquest apartat.

5.1. Nevera solidària

La Nevera solidària és un projecte contra el malbaratament alimentari. A l’EAMP la nevera està
a l’exterior, quedant a disposició de tothom les 24h al dia (va ser la primera d’aquestes
característiques a Catalunya). La nevera posa a disposició de tothom aliments que per algú és
un excedent. la nevera solidària està dins d’una xarxa estatal: neverasolidaria.org
La nevera solidària ha passat a ser un projecte que surt del control de l’EAMP per ser un projecte
de barri. Després de tancar-se durant el confinament, seguint indicacions de la xarxa de neveres
solidàries. La nevera solidària de l’EAMP va reprendre el servei i el seu manteniment per part de
la Coopeclot, mostrant-se com un punt de suport adoptat per la xarxa de suport mutu del ClotCamp de l’Arpa.
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5.2. Enverdiment de la plaça
El 2018 l’EAMP va obrir aquest projecte per dignificar i recuperar la biodiversitat a la plaça Carme
Montoriol de forma participada. El projecte consisteix en enverdiment dels escocells i panots de
davant del casal per part del veïnat. Al 2019 va passar a ser projecte pilot de plantació escocells
amb altres espais de Barcelona.
Durant el confinament de març de 2020 Parcs i jardins va enretirar tot el projecte sense previ
avís. Des d’aleshores ha quedat aturat ja que la plaça Carme Montoriol és un espai d’ampliació
de patis de la Dovella, necessaris pel distanciament físic requerit durant la pandèmia i
incompatible amb el projecte enverdiment de la plaça tal i com estava pensat.

5.3. Espai familiar
L’espai familiar és la disponibilitat de la sala gran com un espai d’interrelació familiar, amb la
disponibilitat de jocs i llibres per tota la família.
Al 2020 aquest projecte s’ha quedat aturat per la crisi sanitària i redefinit a traster comunitari.

5.4. Les manetes del Clot
Les manetes del Clot és un grup derivat del grup obert de costura amb la intenció de posar els
seus coneixements i habilitats al servei de les necessitats del barri.
Aquest any, malgrat les manetes del Clot no s’han pogut reunir, s’han organitzat per participar
a la campanya de reis, centralitzat el repartiment i recollida de material a l’EAMP.
En aquest timeline es poden veure les accions fetes per aquest grup: https://cutt.ly/JzlgW53

5.5. XAC- Xarxa d’Acció Comunitària del Clot Camp de l’Arpa
La XAC té la voluntat de gestionar i animar el voluntariat al barri del Clot-Camp de l’Arpa. Al 2019
la XAC es va visualitzar com un dels projectes prioritaris pel barri. La dificultat d’aquest projecte
se centra en la manca de recursos de personal i de referenciació al barri.
Durant el 2020 amb la situació generada per la pandèmia es va redefinir la XAC i potenciar. Per
una part es va redefinir la web per oferir de forma centralitzada els recursos disponibles per fer
més lleugeres la situació generada pel confinament a disposició de totes les persones, com
havien fet les companyes del Besòs. Per una altra, banda s’ha potenciat el voluntariat que ha
alimentat als grups de la xarxa de suport mutu.
https://xacclotcarpa.wordpress.com/
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5.6. DIY
Gràcies a una aportació de medi ambient des del Districte de Sant Martí es van poder adquirir
eines per ús comunitari a l’EAMP. Davant la situació generada per la pandèmia de la COVID 19
aquest projecte s’ha reconduït cap al traster comunitari que s’explica en el següent apartat

5.7. Traster comunitari
Aquest servei vol posar a disposició de tot el veïnat els recursos que té l’EAMP i què amb la
COVID19 no es poden disfrutar en el propi espai. Hi ha servei de préstec, inspirat en la
biblioteca de les coses, de donatius i intercanvi i espai també d’intercanvi per entitats.
Tota la informació està disponible a: https://trastercomunitarieamp.wordpress.com/
Es pot veure el funcionament en el següent video:
https://www.youtube.com/watch?v=VFrp9FFt7CA

Es pot veure la repercussió mediàtica del projecte a:
-

Notícia BTV: El traster comunitari de l’Espai Antoni Miró peris del Camp de l’Arpa. 2 de
desembre de 2020.
https://beteve.cat/societat/traster-comunitari-espai-antoni-miro-peris-camp-arpa/

- Notícia al web de l’Ajuntament de barcelona. “Bon veïnatge i sostenibilitat al traster
comunitari del Clot”. 1 de desembre de 2020.
https://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/ca/noticia/bon-veinatge-isostenibilitat-al-traster-comunitari-del-clot_1012856

5.8. Altres projectes derivats del confinament per pandèmia de la COVID19
Durant el confinament que va començar al març de 2020 es van obrir dos projectes comunitaris
per intentar alleugerir la situació provocada per la pandèmia:
-

Memorial COVID: davant la crisi sanitària moltes persones del barri han mort sense
poder fer arribar escalf i condol de forma propera a familiars i amics. Es va crear un
paddlet per crear un espai virtual de memòria, record i escalf a totes les persones que
han mort durant aquests mesos.
https://padlet.com/eamp/6p0s4hdwx6y4wk73
16
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-

Per alleugerir la situació de confinament es va crear una llista colaborativa d’spotify
perquè la gent pogués compartir música: Clot-Camp de l’Arpa confinat

5.9. Casal Comunitari

Al juny de 2020 l’Ajuntament de Barcelona engegava el projecte de Casals Comunitaris
del que l’EAMP en va passar a formar part des dels seus inicis. L’objectiu principal dels
casals comunitaris és el d’enfortir el teixit associatiu nascut arran la pandèmia i construir
una infraestructura social que perduri més enllà de la crisi causada per la covid-19.2

En els següents apartats s’explica, en primer lloc, de les formes organitzatives d’aquest
nou projecte, que inclou els i les participants, els aspectes comunicatius i la governança
del mateix. Tot seguit, hi ha un punt dedicat a les activitats, per visibilitzar què ha succeït,
quines pràctiques han pres forma i quins resultats s’han desencadenat. Parlant dels
efectes generats, el quart punt se centra en l’impacte del projecte a nivell ciutat. El
cinquè punt mostra la part econòmica i en el sisè, plasmem una anàlisi i valoració de tot
plegat amb visió de millora.

5.9.1. Organització i taula de governança

Al barri del Clot-Camp de l’Arpa, territori on s’ubica l’EAMP previ al projecte de casals
comunitaris ja hi haia una Xarxa de Suport Mutu organitzada i activa. La Xarxa de Suport
Mutu del Clot-Camp de l’Arpa (XSM) s’organitza en cinc grups de treball a partir d’unes
necessitats diverses detectades per la comunitat:
●
●

●

●

Alimentació: neix amb la idea de cobrir les necessitats alimentàries urgents en
augment causades per la crisi sociosanitària.
Punt laboral: en una situació on els ERTOs són el pa de cada dia, es pretén assessorar i
acompanyar aquelles persones que no entenguin la seva situació i els dubtes que se’n
derivin amb una clara mirada transformadora i de defensa dels drets laborals.
Suport informàtic: ofereix un espai d’acompanyament a les persones amb menys
competències en les TIC per a realitzar els tràmits pertinents que de cop ja no es
poden fer en persona (salut, estrangeria, beques…).
Habitatge: com a continuació de la feina feta per l’Observatori d’Habitatge i Turisme
del Clot-Camp de l’Arpa.

2

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/vint-equipaments-de-proximitat
esdevindran-casals-comunitaris-4-3_963424
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●

Reforç escolar: per tal d’acompanyar socioeducativament la infància del barri que
havia quedat desplaçada en quant continguts escolars i de contrarestar les mancances
derivades del curs 2019-2020.

Hi ha dos grups que no han acabat arrencar, tot i que en un inici es va creure convenient crear,
el de Gent gran i el de Cures.
El funcionament de la xarxa és assembleari i els grups treballen de forma autònoma. Seguint les
mesures per fer front a la pandèmia, les assemblees han estat virtuals. A través de les xarxes
socials i la web de la Xarxa d’Acció Comunitària s’ha fet la difusió de les activitats que anaven
programant.2 La XAC ha servit d'aixopluc per visibilitzar els grups creats, donar-los a conèixer i
organitzar la informació de suport al barri. També ha permès vehicular el voluntariat cap els
diferents grups de la Xarxa de Suport Mutu.
https://xacclotcarpa.wordpress.com/
La Xarxa de Suport Mutu va decidir no participar del Casal Comunitari com a tal, però sí que ho
va fer la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (FECCA), gestora de l’EAMP, que va posar
a disposició de la xarxa els recursos pertinents. Es va crear un grup motor per vetllar per la
transparència i que els criteris s'adiguin al màxim amb l’esperit de la XSM i per tal de vehicular
els acords de la taula de governança cap a la XSM i a la inversa.
Els criteris que el grup motor va establir per gestionar els recursos del que es disposava com a
casal comunitari van ser els següents:
●
●

●

Donar resposta a les necessitats dels grups establerts
No destinar diners d’estructura si no era per projectes estructurals. Es va plantejar
com a tasca futura la possibilitat de dissenyar un DISA i veure la possibilitat de
recuperar un local al costat de l’EAMP desocupat i tapiat. Cal investigar per conèixer la
propietat.
Destinar la resta de diners a la compra de material de neteja i seguretat per les
persones beneficiàries de la xarxa amb els següents criteris:
○ Compra a comerç del barri.
○ Compra a projectes socials i transformadors com el de Dones Cosidores.3

El grup motor doncs ha liderat el procés del casal comunitari i ha format part de la taula de
governança que es va establir a l’EAMP. Els membres de la taula de governança del casal
comunitari són:
●

●
●

Quatre participants que formen part del grup motor de la XSM del Clot-Camp de l’Arpa
○ El Nacho representa la Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa.
○ La Laia representa l’EAMP,
○ La Imma representa el grup de Projecció Cristiana Sant Pere Claver + L’Helena
representa el grup de Reforç Escolar de la XSM.
La Tali, informadora de l’EAMP.
L'Elvira i el Cesc, com a representants del CC La Farinera del Clot.

3

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/es/noticia/la-xarxa-de-dones-cosidores-de-barcelona-se
presenta-al-mundo_949508

18
Memòria EAMP 2020

●
●
●
●
●
●

La Montserrat com a veïna del barri i participant del consell de l’equipament de
l’EAMP.
La Marisa Moral del CAP Maragall, i l’EAP Encants.
La Maria Povill del CAP Maragall, EAP Camp de l’Arpa.
La Rosa Senan del CAP del Clot.
L’Albert García, Ester, Núria i Anna del CSS del Clot-Camp de l’Arpa. · Merche Alvira i/o
tècnic/a de barri del Districte.
La Mireia d’Acció Comunitària

A causa de les dificultats en tramitar l’addenda al conveni, la taula de governança pròpiament
només s’ha reunit una vegada. Al febrer es tornarà a reunir per valorar les accions del projecte
i la seva continuïtat. No obstant, s’han generat diferents espais amb la gran majoria dels agents
de la taula de governança, on s’han treballat accions per dur a terme al barri: trobades “d’agents
comunitaris”, trobades per treballar cicle d’economia domèstica, trobades grup motor XSM...
Els agents de la taula ens hem anat trobant en altres espais i tots estàvem al corrent de les
accions que es portaven a terme al territori. Així que es va valorar que no era necessària tornar
a convocar la taula de governança.
Durant tot el procés hi ha hagut una implicació molt alta tant del grup motor de la XSM, el CSS
del Clot-Camp de l’Arpa i sobretot de l’EAP Encants del CAP Maragall. L’EAMP ha liderat el
projecte, s’ha mostrat proactiu durant tot el procés i la figura de la dinamització de l’EAMP ha
servit per cosir les necessitats, demandes i accions del territori, mantenint una coordinació
periòdica amb tots i cada uns dels agents esmentats.

5.9.2. Activitats i resultats obtinguts

L’activitat realitzada com a casal comunitari ha estat molt centrada en donar suport a la Xarxa
de Suport Mutu del Clot-Camp de l’Arpa.
A l’inici de la pandèmia, les necessitats es van detectar per diferents vies, sobretot individuals,
veïnals i associatives. La necessitat més urgent vas ser la de fer les tasques de la vida diària per
aquelles persones en risc. Les més habituals van ser: anar a comprar, llençar la brossa, passejar
animals de companyia... Per tal de posar en contacte a les diferents persones voluntàries i en
risc, es va crear un grup de telegram obert. Més tard, ha servit també com a via d’accés a la
Xarxa de Suport Mutu i als seus diferents Grups de Treball. També es va redefinir la web de la
XAC (Xarxa d’Acció Comunitària del Clot-Camp de l’Arpa) per adaptar-se a la nova situació, en la
que es va incloure un formulari per accedir a la XSM. Així doncs, les vies d’accés van ser aquestes
dues: grup de telegram obert i formulari al web de la XAC.
Com a casal comunitari, en el procés derivat de la taula de governança, es poden destacar els
següents resultats:
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Nexe Suport informàtic i CAP: El CAP Maragall va exposar la seva situació a la taula de
governança: sobresaturació del CAP, moltes persones grans que no podien contactar amb ells i
que no sabien desenvolupar-se amb els aplicatius informàtics del CAP. Així doncs, es detecta la
necessitat d’acompanyar a aquestes persones en aquesta direcció. Aquesta necessitat es va
portar a la XSM del Clot-Camp de l’Arpa i el grup de treball de Suport Informàtic va acordar
assumir la tasca i fer aquest acompanyament. Prèviament, les metgesses i infermeres del CAP
van realitzar una formació a les persones voluntàries del grup de Suport Informàtic.
5

A petició del CAP Maragall hem format un espai anomenat “Agents Comunitaris”, del que
formen part: metgesses, infermeres i personal administratiu del CAP Maragall (EAP Encants),
CSS del Clot-Camp de l’Arpa, el Casal de Barri EAMP, el Casal Cívic Xifré, l’AVV del Clot-Camp de
l’Arpa, farmàcies del barri i Acció Comunitària de l’Ajuntament. En aquest espai hem dissenyat
diferents estratègies per tal que la gent gran conegui el grup de treball i gaudeixi del seu suport:
●
●
●
●

s’afegirà el cartell (Annex X) al CSS, als CAPs del territori, als equipaments i a les
farmàcies que vulguin participar.
El projecte Vincles farà difusió d’aquest acompanyament entre els seus usuaris i
usuàries.
Les persones voluntàries de Radars faran difusió a través de les persones implicades al
projecte.
El grup de suport informàtic atendrà alguns dies a l’espai Foment Martinenc i altres dies
al Casal Cívic Xifré per tal de generar un espai més proper per a la gent gran del barri.

En aquest mateix espai de trobada “d’Agents Comunitaris” hem començat a treballar protocols
i circuits formals de comunicació entre els serveis i els equipaments.
Compra productes pel projecte: A la taula de governança es va exposar la necessitat de poder
garantir en els repartiments d’aliments productes d’higiene personal i de la llar i mascaretes,
necessitat també detectada pel centre de Serveis Socials, que destaca els productes d’higiene i
neteja. Per tant, part del pressupost s’ha destinat a la compra de mascaretes a la xarxa de Dones
Cosidores de la ciutat i a comprar productes de neteja i higiene. També hem aconseguit que des
de Barcelona Activa ens donin una caixa amb 500 mascaretes de tela que admeten fins a 35
rentades. L’entrega està prevista pel febrer al casal de barri EAMP.
Aprofitant el projecte també s’ha comprat el següent material informàtic:
Material

Tablet

Quantitat Objectiu/Localització

5

Estaran a l’EAMP i serviran per donar suport al grup de Reforç
Escolar que impulsa la XSM i que es troben a l’EAMP cada dijous
i dissabte.
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Telèfon
mòbil

2

A disposició de la XSM. Un serà pel grup de Punt Laboral.

Webcam

1

El material estarà a l’EAMP i servirà per fer les reunions i trobades
virtuals.

Auriculars

26

El material estarà a l’EAMP i servirà per fer les reunions i trobades
virtuals.

Lector de
DNI
electrònic

1

A petició del CAP Maragall. Es contempla la seva utilitat pels
tràmits amb el CAP i altres administracions.

Termòmetre
digital

1

Disponible a l’EAMP.

Cicle “Economia domèstica en temps de crisi”: A la taula de governança, el CSS del Clot-Camp
de l’Arpa va exposar la necessitat d’oferir formacions i/o activitats sobre economia
domèstica, contra el malbaratament alimentari, etc. Com això no va ser una necessitat entesa
per tots els membres de la taula, es va decidir treballar a part en un espai entre CSS, l’EAMP i
Acció Comunitària. Es realitza el 2021.
Cicle “El voluntariat i la participació als barris amb mirada comunitària”: A petició de la XSM
del Clot-Camp de l’Arpa, es va contactar amb Torre Jussana i la Federació Catalana de
Voluntariat Social per tal d’oferir 3 tallers pràctics sobre com fer una bona acollida a les persones
voluntàries i com acompanyar adequadament el procés de “voluntaris a activistes”. Aquests
tallers estan previstos durant el primer trimestre de 2021.
Suport grup Punt Laboral XSM: El grup de laboral es planteja poder editar una petita guia sobre
drets laborals i se’ls ofereix la possibilitat de comptar amb suport. Des del grup, també es
plantejaven fer algunes formacions, per això s’han fet contactes amb els Punts de Defensa
Laboral de Barcelona Activa i se’ls ha ofert participar en les formacions que organitzen o fer
alguna a mida. Durant el 2021 caldrà continuar donant suport a les demandes que ens facin
arribar.
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Formacions sobre tràmits i prestacions amb les administracions i noves formes de cura
col·lectiva: Des d’Acció Comunitària hem ofert tres sessions formatives per tots els casals
comunitaris. Les dues primeres tracten sobre tràmits i prestacions amb les administracions a
càrrec de les tècniques del projecte XARSE4 de Pla de Barris. La tercera sessió està pensada per
reflexionar sobre noves formes de cura col·lectiva a càrrec de l’entitat ABD (veure documents
presentació adjunt). Des del casal comunitari, diverses persones han participat a les tres
sessions, ja sigui usuàries o tècniques de l’EAMP, voluntàries de la XSM i tècniques del CSS.

A part, l’EAMP ha donat suport als grups de treball de la Xarxa de Suport Mutu a través de les
següents accions:
●
●
●
●
●

Espai d’impressió i fotocòpies
Espai per realitzar el grup de Reforç Escolar
Espai per el Suport Informàtic en els moments que el Foment Martinenc estava tancat
- Coordinació de la informació a través de la XAC
Essent punt de les diferents recollides solidàries i centralitzant els productes recollits i
els diferents repartiments.
La Nevera Solidària EAMP ha passat a ser un punt de reforç pel grup de treball
d’alimentació.

5.9.3. Impacte a la ciutat de Barcelona

En referència a l’impacte que ha tingut el projecte del casal comunitari a nivell municipal, volem
destacar la creació de sinergies, més o menys estables i duraderes, més enllà del barri i el
potencial transformador de les mateixes.
A. El Casal de Barri La Font d'en Fargues va contactar-nos per conèixer la nostra
experiència en la creació de grups de reforç escolar, ja que es trobaven en procés de
crear-ne un.
B. Per facilitar la gestió econòmica dels casals comunitaris, han tingut lloc debats amb
altres Casals de Barri: l’Espai 210, el Casal de Barri Besòs, el casal Ton i Guida... c. La
relació amb diferents entitats i associacions, com ara, la Biblioteca de les coses, l’Espai
d'intercanvi Barceloneta, l’Ateneu de fabricació la Fàbrica del Sol, essent espais de
referència mútua en diferents processos i que faciliten recursos, per exemple, pel Cicle
d’economia domèstica en temps de crisi
C. La creació dels dos grups del taller per a joves de 14 a 20 anys dins el Cicle d’economia
domèstica en temps de crisi, que aprofita recursos dels tallers per joves a la carta i que
es vehiculen al cicle coorganitzat amb serveis socials i acció comunitària.

4

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/es/noticia/en-marcha-el-proyecto-xarse-redes-de
respuesta-socioeconomica_1008668
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5.9.4. Memòria econòmica

5.9.5. Anàlisi del procés, valoracions i conclusions

L’anàlisi i la valoració del procés es durà a terme tenint en compte separadament les relacions amb
els diferents agents i els processos que se’n deriven.
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La relació amb el districte obté una valoració insatisfactòria per les següents raons:
●
●
●

Manca de col·laboració amb el projecte, amb una participació pobre, o inexistent en algunes
ocasions, en les diferents reunions que s’han anat realitzant.
Cap implicació en les sinergies que han nascut i les que s’han enfortit, derivant al Casal de
Barri EAMP una tasca que hauria de promoure i facilitar el districte.
La no acceptació inicial al fet que les partides econòmiques es poguessin desplaçar sempre i
quan es compleixin els requisits establerts.

Quant a aspectes tècnics i logístics, hem trobat elevades dificultats per la tramitació tècnica del
projecte en general. Les compres de material divers es van poder començar a realitzar a inicis de
desembre i l’addenda va arribar el 17 de desembre, quan el termini per esgotar el pressupost era el
31 de desembre, amb les festes de nadal al mig. El material informàtic arribava la setmana del 21 de
desembre, amb l'equipament ja tancat per vacances.
Quant a la metodología d’acció comunitària, el projecte ha anat de dalt a baix, enlloc de baix a dalt,
com requereix aquest tipus d’acció. També hem patit el risc que es veiés el casal comunitari com un
punt d’ingerència en els processos veïnals o, fins i tot, un instrument de l’Ajuntament.
Tot i això cal destacar positivament que el projecte ha permès:
●
●
●
●

Accelerar sinergies entre serveis i territori: serveis socials, CAP, veïnes/es…
Potenciar l’EAMP en la perspectiva d’acció comunitària en el territori
Dotar de recursos i millorar els coneixement dels ja existents a nivell ciutat entre els diferents
agents del territori.
Dotar de material als diferents grups de la Xarxa de Suport Mutu del Clot-Camp de l’Arpa

Una part important d’aquesta valoració és la de la continuïtat del projecte. Actualment, es desitja i
planteja:
●
●

●

Seguir donant suport a les necessitats que sorgeixin de la Xarxa de Suport Mutu i els seus
grups de treball.
Treballar per impulsar un DISA (centre de Distribució Solidària d’Aliments) al territori amb la
implicació de tots els agents esmentats, idea valorada com a molt oportuna des de la taula
de governança. Els DISA permeten fer un repartiment d’aliments més digne i coordinat per
tots els agents.
Mantenir el jove espai “d’Agents Comunitaris” creat i la taula de governança del projecte.

6. ACTIVITATS
Una característica de l’EAMP és la gran quantitat d’activitats gratuïtes que es realitzen, sent una
de la part més important de la programació junt amb l’acció comunitària. Això és possible a
l’elevada implicació del veïnat, que ofereix voluntàriament les seves hores per realitzar activitats
obertes al barri, però també per l’aprofitament de recursos de ciutat que l’EAMP té voluntat
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d’apropar al barri i la col·laboració amb entitats.
Aquest apartat és el que s’ha vist més afectat per la situació de pandèmia viscuda durant el 2020
i és per aquest motiu que no s’adjunten, com es feia altres anys, indicadors.
Podem classificar les activitats que s’han realitzat a l’EAMP durant el 2020 segons els diferents
apartats. Totes les activitats es poden consultar en el web de l’EAMP. www.casalbarrieamp.org

●
●
●
●
●
●

Exposicions
Xerrades
Grups oberts
Activitats de promoció ambiental: tallers de reparat millor que nou i els renova la roba i
joguines i jardineria
Cicles
Tallers de pagament

6.1. Exposicions
L’EAMP programa mensualment una exposició a la sala gran, a l’espai expositiu. L’entrada és
lliure i pretenen apropar l’art, la cultura o diferents realitats socials al públic que s’hi apropa a
visitar-la.
Aquest any s’han realitzat les següents exposicions:
-

món gai, de la foscor a la claror. Jaume Llopart
Fibromialgia, convivint amb ella. Manoli Tapias
exposició fotogràfica de medi ambient. Alumnes escola Mare de deu de Montserrat
10 dones pioneres. Blogueres de Sant Martí

6.2. Xerrades
La majoria de les xerrades programades s’han realitzat a través de la col·laboració del Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa, que va prendre el compromís de realitzar una xerrada
mensual al Casal de Barri des dels seus inicis.
El llistat de xerrades realitzades són:
-

-

Espai i festa. la transformació festiva de l’espai urbà al Clot-Camp de l’Arpa. Jordi Morell.
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Presentació del llibre: la pequeña historia. Memorias de un anarquista barcelonés 19361975. Agustí Guillamón. Ateneu Enciclopèdic Popular. Organitza el Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa.
De novedades al Ducal. Roberto Lahuerta. Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa
Escoles del Barri del Clot-Camp de l’Arpa. Organitza. AFA EB Petit Príncep.
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6.3. Grups oberts
Els grups oberts són aquells que estan portats per una persona voluntària, és a dir, la persona
responsable no cobra, de manera que s’ofereix un espai de trobada i intercanvi al barri del ClotCamp de l’Arpa, on l’important són les interrelacions de veïnatge que es produeixen.
Al ser un espai interrelacional la pandèmia ha generat un fort impacte en aquestes activitats,
deixant-se d'oferir de forma generalitzada bon part del 2020.
Durant el període de confinament que va començar al març, a través de les xarxes socials s’ha
intentat oferir propostes als diferents col·lectius alternatives , essent una part important del pla
de comunicació que es va redefinir amb l’objectiu de generar comunitat i que les persones
usuàries del casal ens sentissin properes en aquests moments en la mesura del que fos possible.
Els grups oberts a l’EAMP durant el 2020 han estat:
●
●

●

●

●

Reiki per tothom: A càrrec de Paquita Marsal. Aquesta activitat es realitza 1 cop al mes,
en divendres. Des del març es va deixar de fer.
Grup obert de català: A càrrec de Jordi Comabella. Iniciat com un grup de
perfeccionament de català amb un nivell D, es van consolidar dos grups més dinàmics
per resoldre dubtes lingüístics. Van realitzar activitats de gener a març, reprenent
l’activitat a l’octubre fins que es va haver de tornar a aturar per la situació de pandèmia.
Jocs de taula i escacs. A càrrec del grup frikigames i Sergi. Un cop al mes ofereixen la
possibilitat de venir i aprendre i jugar a diferents jocs de taula. Aquesta activitat es va
aturar al març.
Risoteràpia: a càrrec de la Laura Duro de l’entitat Stop Accidents es troba un cop al mes.
L’activitat es va aturar al març i durant el confinament es va programar alguna sessió
online a través d’instagram.
Art obert al barri: A càrrec de Joan Bosco. Nova activitat que es va ofertar aquest 220
on cada matí es trobaven persones interessades en pintura i compartien tècniques,
coneixement i estona artística comuna. Es va aturar al març.

●

Grup de fotografia. A càrrec de Jordi Casademon del fotoclub Poblenou, realitzen
formació i activitats conjuntes entorn a la fotografia. Durant el confinament i a finals
d’any han realitzat trobades online a través del mateix fotoclub Poblenou.

●

Grups de conversa en anglès: espai autoorganitzat de conversa d’anglès. amb dos
grups, un a nivell bàsic i l’altre avançat, es troben els dilluns per practicar de forma
autogestionada. Van realitzar activitats de gener a març, reprenent l’activitat a
l’octubre fins que es va haver de tornar a aturar per la situació de pandèmia.

6.4. Narrin-Narran i munt de mots
Narrin-Narran és un grup de narradors/es amateur que de forma oberta expliquen contes per
adults, de manera que totes les persones que vulguin poden venir a escoltar o explicar contes.
L’activitat de Narrin-Narran es realitza un dimecres al mes. Es va anul·lar a partir de març igual
que el Festival Internacional de Narració Oral “Munt de mots” que es va anul·lar per la situació
de pandèmia.
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6.5. Activitats de promoció ambiental
La temàtica ambiental està present a l’EAMP a través de diferents projectes comunitaris i
activitats diverses que aquest any majoritàriament s’han anul·lat:
-

Participació en la setmana del consum responsable. Es va anul·lar l’edició del març per
la pandèmia es va intentar reconduir a l’octubre
Tallers del “Reparat millor que nou”: servei de suport i assessorament gratuït a la
ciutadania per tal que es puguin reparar ells mateixos alguns aparells i objectes que
aprenguin a reutilitzar diferents objectes. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia
global de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de promocionar la reparació
d’objectes i els mercats d’intercanvi com a mecanismes per evitar la generació de
residus. A l’EAMP es programa un taller mensual del “Millor que nou, reparat” itinerant,
que es realitza sempre que hi hagi com a mínim 10 persones inscrites.

-

FICMA:

Festival

-

Renova la Roba i joguines: A nivell de tot Barcelona es promouen diferents iniciatives
de foment de la reutilització i participació ciutadana. Són casos ben clars el renova la
teva roba i el renova les teves joguines. Activitats en el que l’EAMP ha participat, s’ha
coordinat amb altres espais de la ciutat que també hi participaven, posant els recursos
tècnics i d’espai necessaris perquè sigui possible que el veïnat del Clot-Camp de l’Arpa
hi puguin participar fàcilment i se segueixi ampliant i consolidant la xarxa de punts
d’intercanvi.

-

Tallers

-

Projecte MUV: El MUV (Valors de Mobilitat Urbana) és un projecte d’investigació i
innovació finançat pel programa europeu Horizon2020 amb l’objectiu de promoure un
canvi de model a partir de les noves tecnologies i la informació. A partir de la participació
ciutadana, d’empreses i gestors de mobilitat es promou una mobilitat que tingui en
compte la millora de la qualitat de l’aire.

de

Internacional

jardineria

o

de

de

Cinema

promoció

de

del

Medi

verd

Ambient

urbà.

L’EAMP allotja una estació de mesura de qualitat atmosfèrica i anima a través del web
a conèixer-la i consultar els valors que dona, reflexionar i passar a l’acció per una millora
de
la
qualitat
ambiental
del
nostre
barri.
Enllaç: https://barcelona.muv2020.eu/estacions/

Durant el temps de confinament es van anar ofertant recursos a través de les xarxes socials per
treballar aquesta temàtica intentant seguir les dinàmiques que s’haguessin realitzat si no hi
hagués hagut la pandèmia.
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6.6. Tallers de pagament
Els tallers són les activitats programades a l’EAMP on els talleristes cobren, i per tant, tenen un
cost pels usuaris. Des del 2018 es va prioritzar altres activitats de l’EAMP de caire més comunitari
enfront els tallers, que s’ha restringit la seva oferta a dimarts i dijous i la primera franja horària
de la tarda. Per contra, el fet de no consolidar una oferta àmplia de tallers implica una pèrdua
de capacitat econòmica que s’ha de tenir en compte en la gestió de l’espai.

Cal tenir en compte les limitacions d’espai del casal i la proximitat del CC Navas, amb una política
de preus molt agressiva en la seva oferta de tallers, per entendre la dificultat d’èxit d’aquestes
activitats a l’EAMP.
Amb la crisi sanitària que hem viscut aquest any, des del març no s’han tornar a programar
activitats per restar només una sala utilitzable a l’equipament i destinar-la a l’acció comunitària
i serveis.

6.7. Altres
Com hem pogut comprovar en altres apartats, l’EAMP té voluntat de participar en diferents
cicles i programació de ciutat i de districte. Més enllà de la temàtica ambiental, podem destacar
algunes qüestions relacionades amb dates claus o cicles, que malgrat la pandèmia hem intentat
seguir i donant suport a través de les xarxes:
-

Festival DAU: anul·lat per a Covid
Sant Jordi: per aquesta data vàrem promoure un concurs de Bookface per les xarxes.
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7. BALANÇ ECONÒMIC

29
Memòria EAMP 2020

8. CONCLUSIONS
El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la COVID19. A les limitacions relacionals
generades per la pandèmia i la conseqüent crisi sanitària, social i econòmica que s’ha generat,
l’EAMP ha centrat les seves activitats en els projectes comunitaris.
Tot això s’ha realitzat malgrat una limitació d’espai i pressupostària molt elevada. Recordem que
se segueix arrossegant un dèficit en el projecte que no cobreix ni una figura complerta en la
dinamització/informació del casal, fet que s’ha vist agreujat amb l’aplicació d’ERTO del personal
de l’EAMP. Aquest fet contrasta amb les recomanacions que es feia en el Pla Estratègic de Casals
de Barri de Barcelona 2015-2018, on s’afirmava que per garantir el funcionament d’un Casal de
Barri caldria una figura de coordinació a 25-30h i una dinamització de 25-30h (si es volgués un
servei de qualitat caldria una figura de coordinació, una de dinamització i una d’administració i
informació, totes les figures a temps complet). És evident que en el cas de l’EAMP aquests
requisits mínims de funcionament no es donen, dificultant la gestió, dinamització i bon
funcionament del casal. A més, el casal compta amb una superfície extremadament limitada que
condiciona també la quantitat de serveis i activitats que es poden realitzar, així com la capacitat
de generar ingressos. Així doncs, s’ha de verbalitzar el fet que l’EAMP no pot donar resposta a
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totes les necessitats plantejades, i té dificultats per donar seguiment o tirar endavant projectes
de barri.
Seguim destacant, que tot i aquestes limitacions d’espai i de recursos, l’EAMP ofereix una
cartera de serveis que respon amb escreix els serveis bàsics i singulars establerts en l’esmentat
pla estratègic. Dins dels serveis, l’EAMP ofereix un servei intangible d’informació i proximitat al
veïnat que no es troba en altres equipaments. Els espais de trobada que genera, les dinàmiques
comunitàries al barri i les dinàmiques participatives en el mateix equipament no es
comptabilitzen en els indicadors plantejats, però suposen un recurs incommensurable pel barri
del Clot-Camp de l’Arpa.
Durant tot aquest any s’ha posat molt èmfasi en els projectes comunitaris, no només per la
participació del casal i la l’augment de la feina en xarxa al territori que hi ha hagut, sinó per la
naturalesa en pro del bé comú dels projectes que s’han consolidant i s’han pogut redefinir i
engegar. La Nevera Solidària, la XAC i el Traster Comunitari, un nou projecte comunitari que s’ha
posat en marxa com a redefinició en temps de pandèmia, són propostes que responen
perfectament a la detecció de necessitats, l’aprofitament de recursos i de servei a les persones,
junt amb la implicació de la comunitat.
A més, aquest any l’EAMP s’ha sumat al projecte de casals comunitaris i s’ha posat a disposició
de la Xarxa de Suport Mutu. Seguint els criteris establerts per la FECCA i el grup motor de casals
comunitaris de la XSM, en aquests temps de pandèmia tots els recursos que s’han destinat al
casal comunitari el barri ha decidit posar-los a disposició dels diferents grups operatius i de les
persones que s’han vist més afectades per la crisi, de manera que malgrat el dinamisme i
enxarxament que ha suposat el projecte, ha implicat també un esforç del personal i del projecte
molt considerable.
La programació realitzada, que es pot consultar en el web del casal, permet treure algunes
conclusions del dinamisme i adaptació en la programació del casal, disminuint fins i tot la
programació de tallers de pagament amb la disminució de recursos corresponent per adaptarse a aquesta necessitat del barri i realitat del casal. Aquest any però aquesta programació s’ha
vist especialment afectada per la COVID19:
-

-

-

-

Els espais relacionals, ànima de l’EAMP, com els grups oberts o les xerrades, o les
exposicions generades per diferents col·lectius s’han vist especialment afectats durant
aquest any, i caldrà estar amatents a recuperar aquests espais i tornar a generar
pertinença a l’equipament quan la situació sanitària ho permeti.
La programació d’activitats que apropaven les activitats de ciutat al barri també caldrà
tenir-les en consideració en un futur, ja que també s’han vist molt afectades durant
aquest any: FICMA, renova roba o joguines, festival DAU o munt de mots.
Hem estat capaces de crear, fins i tot en moments de confinament, noves opcions de
programació i serveis en resposta a les noves necessitats. La llista d’spotify o el memorial
COVID en són exemples. Però també hem, estat capaces de generar generar dinàmiques
comunicatives a través de les xarxes socials per estar el màxim properes al barri en els
moments més durs de la pandèmia.
Els serveis de l’EAMP s’han mantingut actius (informació, PC, intercanvi de llibres) i fins
i tot s'ha ampliat (servei de fotocòpies i podríem considerar també l’ús el WC)
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Malgrat doncs aquest any ha estat dur per tothom, ens felicitem per la capacitat d’adaptació,
flexibilitat i creativitat mostrada durant aquest curs que ens ha permès intentar donar resposta
a les necessitats generades al barri. L’EAMP segueix sent un dels Casals de Barri més petits de
Barcelona, amb una clara infradotació econòmica i nul·la capacitat de generar recursos per les
limitacions d’espai. Però, en un any com aquest considerem que amb la nostra activitat hem
justificat amb escreix la necessitat de fer propostes comunitàries, de generar xarxa i posar en
valor equipaments de proximitat.

9. ANNEXES

Agendes i activitats programades
Agenda de difusió trimestral abril-maig-juny
https://farinera.org/wp-content/uploads/2020/03/Agenda-EAMP_Primavera_20.pdf

Cartell del mes
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