
TRANSFORMA’T 
BON PASTOR
Al juny de 2017 comença a funcionar el projecte Transforma’t Bon Pastor. 

Aquest projecte neix de la demanda que fan les entitats i veïnat del barri, 

als tècnics i a la gerència del Districte de Sant Andreu, de treballar la 

inclusió de la comunitat gitana en la vida del barri.

Transforma’t Bon Pastor neix amb els següents objectius generals:

Promoure la inserció laboral capacitant a tres persones gitanes i veïnes del 

barri en mediació comunitària.

Els inicis de funcionament del projecte segueix els següents passos:

 1. Diagnosi: Es va realitzar un sociograma de les famílies gitanes del  

 barri i els seus referents positius. Es va prospectar i contactar amb  

 comerços i veïnat del barri per detectar necessitats.

 2. Execució: Com a part de la metodologia de Coneix es van   

 sistematitzar les observacions pel barri, els contactes amb els   

 referents veïnals i la participació en les accions de la xarxa    

 comunitària i es van crear les tres comissions de treball: dones, 

 joves i veïns i comerç.

 3. Anàlisis de resultats: En finalitzar la prova pilot Espai Coneix va   

 presentar un informe final analitzant els resultats obtinguts i les   

 propostes de continuïtat del projecte.

En la fase de creixement del projecte es consoliden les següents línies estratègiques de treball 

mitjançant tres comissions de treball:

Dones: inserció laboral, capacitació, apoderament, formació, acompanyament i derivació de casos als 

serveis de territori.

Joves: formació (reforç, anglès, monitor/monitores de lleure), inserció laboral, participació en les activitats 

comunitàries.

Veïns, comerç i cultes: gestió de conflictes a l’espai públic i comunitats de veïns (en coordinació amb el 

servei de suport a les comunitats de veïns), acompanyament de casos, comunicació, coordinació i gestió 

dels cultes evangèlics.

D’aquesta manera arribem a l’any 2019 on Espai Coneix continua gestionant i coordinant el projecte 

Transforma’t Bon Pastor. Les tres comissions de treball han continuat amb les seves tasques específiques 

i dinàmiques així com el foment de la participació en totes les activitats comunitàries que es promouen 

al barri; s’ha enfortit la coordinació amb la resta de serveis i s’han promogut accions de millora de la 

convivència.

Aquesta consolidació, a més, s’ha vist reconeguda externament. El projecte Transforma’t a Bon Pastor va 

ser guardonat amb el Premi ADR del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquest 

premi va ser atorgat com a millor pràctica en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) 

impulsada per l’administració local de Catalunya o altres ens públics. El guardó reconeixia tant a 

l’Ajuntament de Barcelona ( impulsor del projecte) com a Espai Coneix (gestora i executora del projecte).
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Premi ADR 2019 de Justícia per Transforma’t al Bon Pastor.
Espai Coneix i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Sant Andreu) hem estat guardonats amb els Premis ADR de Justícia 2019. Les sigles ADR (Alternative 
Dispute Resolution), és a dir Resolució Alternativa de Conflictes. Els premis ADR impulsen les millors iniciatives de mediació i resolució alternativa de conflictes. 
Reconeixen l’originalitat, la innovació i l’aplicabilitat de les millors investigacions i bones pràctiques en els mètodes de resolució de conflictes.


