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PER UN FUTUR AMB
VALORS
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EMPÀTICA
NEGOCIADOR
CARISMÀTICA
INCLUSIVA
ACOLLIDORA
EL CONTEXT ACTUAL
La societat actual està vivint grans reptes vitals que interpel·len a
totes i cadascuna de les persones. Un d'aquests reptes és consensuar
els valors de la convivència a nivell tant micro (relacions
interpersonals) com meso (col·lectius de participació, equips de
treball, etc) i macro (barris, munipicis,etc).
Durant
els
inicis
de
2021,
s'ha
de
realitzar
l'actualització
sociocomunitària a nivell micro -meso i macro , associatives i de
barri/ciutat per conèixer les necessitats i interessos de convivència de
persones i col·lectius amb discriminació interseccional (fent èmfasi en
persones usuàries d'enitats de la ciutat, centres educatius i barris amb
dificultats socioeconòmiques) per generar la millora de les relacions i
coneixement de les entitats del territori articulant-se xarxa
d'interrelacions, informació, coneixement i reconeixement del teixit
associatiu vers la convivència al municipi.
El projecte Construïm Vincles Comnitaris té com objectiu principal
generar vincles, construir ponts relacionals i crear espais de diàleg en
un marc de seguretat humana que afavoreixi la comunicació de les
sensibilitats i veus existents a la ciutat per facilitar la prevenció de
conflictes i la provenció d'eines comunitàries des de l'àmbit barri i
com a prova pilot de connexió amb entitats locals d'impacte social.
"Tot el que dona sentit a la vida sorgeix de relacionar-se"
(Kenneth J. Gergen)
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Construïm Vincles amb valors

aborda la prevenció de conflictes
pels col·lectius (entitats,
equipaments, grups formals i
informals) i el personal professional
(projectes, recursos i serveis) front
als reptes de la convivència a la
ciutat.
Certs municipis i barris han mostrat
una sensibilitat cap a les
problemàtiques socioeconòmiques
del moment actual i de futur
vinculades a temes estructurals
(accés a la vivenda, accés al treball,
etc) i cap a temes socioculturals
(incipients discursos racistes,
augment de la percepció
d'inseguretat, etc). Són aquestes
darreres sensibilitats les que
abordarem amb el present projecte
amb la visió apreciativa i de
construccionisme psicosocial baix
el paraigües de la seguretat humana:
Què podem fer i què fem per assolir
benestar veïnal?
La
fase de prevenció i provenció
d'eines per afrontar problemàtiques
amb
valors
humans:
valentia,
apreciativitat, seguretat i confiança
en la gestió és el punt clau per
aconseguir l'empoderament, xarxa i
gestió comunitària de les persones i
col·lectius vulnerabilitzats juntament
amb les xarxes veïnals i associatives
del territori.
Espai
Coneix
a
través
de
la
metodologia
FIAS
(Facilitació,
Intervenció,
Acompanyament
i
Seguiment) proporciona el marc de
desenvolupament del projecte.

TASQUES I ACCIONS DE
CONSTRUIM VINCLES
SOCIOCOMUNITARIS ( 6 mesos)
Primer trimestre:
"Enxarxa't al barri/ciutat"

Mapa col·laboratiu de les entitats
actives/grups formals i informals
al territori: Qui som? Què fem? On
estem? Com trobar-nos i per a
què?
Descoberta del mapa pel veïnat.
Estem i som.
Segona trimestre:
"Col·labora i...acció"

Accions
obertes
al
veïnat
dedicades a accionar la seguretat
humana en la vida al territori
associades
amb
voluntariat,
tècniques i persones usuàries de
les
entitats
col·laboradores,
centres escolars, etc
Dinamització d' espais sinèrgics de
col·laboració entre agrupacions
i/o entitats per consolidar la xarxa
comunitària.

Nota: Totes i cadascuna de les
accions s'adaptaran a la normativa
vigent de l'evolució de la pandèmia
Covid-19
tant
en
localitzacions,
número
de
participants
com
modalitat telemàtica o virtual, a més
d'estar
acompanyades
pel
Departament
referent
de
l'Ajuntament.
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ELS NOSTRES OBJECTIUS I REPTES
Fomentar la convivència al municipi des del vincle i
la
construcció
de
ponts
entre
les
persones
associades formal i informalment, les entitats del
municipi i els serveis i recursos professionals del
territori.
Propiciar material de coneixement i reconeixement
accessible a la ciutadania.
Trencar
amb
prejudicis,
preocupacions a través del
diversitat "colze a colze".

rumors,
pors
coneixement de

i
la

Fomentar sinèrgies de present i futur en pro de la
convivència al municipi/barri.
Propiciar el diàleg en marcs de seguretat humana
comunitaris.
Proveir d'eines de prevenció
col·lectius i veïnat organitzat

de

conflictes

EL NOSTRE TREBALL
COMPROMÍS DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE
AMB EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS I
REPTES PROPOSATS
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CONSTRUÏM VINCLES
COMUNITARIS
TASCA

DATA INICI

DATA DE
FINALITZACIÓ

PROMOCIÓ I REALITZACIÓ DEL
MAPA COL·LABORATIU
D'ENTITATS
DESCOBERTA DINÀMICA DEL
VEÏNAT

MES 1

MES 3

PUBLICACIÓ I ACCESSIBILITAT A
LA INFORMACIÓ: ESTEM I SOM
POBLE.

ACCIONS D'INTERCANVI,
SINÈRGIES I COL·LABORACIÓ
ENTRE ENTITATS
ACCIONS DE SEGURETAT
HUMANA PER ESTABLIR
PONTS/VINCLES COMUNITARIS
ENTRE VEÏNAT ORGANITZAT O
NO I ELS RECURSOS PÚBLICS.

INFORME DE RESULTATS I
PROPOSTES DE FUTUR

MES 4

MES 6

MES 6

MES 6
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METODOLOGIA FIAS
(ESPAI CONEIX)

20 DESEMBRE 2020
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METODOLOGIA FIAS
(ESPAI CONEIX)
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METODOLOGIA FIAS
(ESPAI CONEIX)
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CONSTRUÏM VINCLES
AMB VALORS
FACILITACIÓ
A través de la difusió del projecte i l'enviament personalitzat de formulari, a
més de visites i/o consultes telefòniques/telemàtiques a les entitats, recursos,
projectes de l'àmbit sociocomunitari del municipi establirem un mapa
actualitzat de: grups formals i informals d'actuació al barri com a prova pilot,
entitats actives i projectes/recursos/equipaments que faciliten la convivència.
A través d'aquesta actualització, es realitzarà el recull al mapa del municipi i
la dinamització de la Descoberta al veïnat per conèixer l'entramat
organitzatiu amb la presència/visites a les diferents localitzacions.
Finalment, el mapa serà publicat i accessibilble com a recurs a la ciutadania.

INTERVENCIÓ
Convocatòria oberta a la ciutadania amb sessions programades per:
- Dialogar sobre les aportacions de la xarxa comunitària a la seguretat
humana.
- Coneixement i generació de sinèrgies en l'entramat comunitari.
- Presentació i informació sobre les aportacions de recursos, col·lectius i
entitats a la facilitació de la vida sociocomunitària del municipi.
- Altres possibilitats d'interès obertes als interessos del veïnat.
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CONSTRUÏM VINCLES
AMB VALORS
ACOMPANYAMENT
Acompanyament a la participació en les diferents accions
proposades tant a les entitats com als col·lectius/persones no
organitzades i personal professionals dels recursos municipals de
manera transversal en tota la durada del projecte.

SEGUIMENT
A través de l'informe de resultats i les propostes de futur, es
facilitarà un full de ruta accessible per poder fer seguiment de les
propostes tant a l'administració com a persones/col·lectius
interessats en la consecució d'accions concretes.
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Contactes:
imartinezc@espaiconeix.org
621 27 53 60
(Inés Martínez Chacón)
mpujolc@espaiconeix.org
621 27 54 62
(Mireia Pujol Carme)

TOTAL

10

