
Som davant de l'ampliació d'iniciativa d'acció
comunitària a Verdum en la qual comptem amb
la xarxa ( entitats com: Acció Fem, 9Barris Conviu,
etc) que vol continuar amb la creació d’un grup
de joves i de dones veïnes del territori que es
vinculin al Casal del barri des de l'assimilació dels
drets a la participació en les iniciatives
comunitàries del territori, la igualtat d'accés als
equipaments públics i a la promoció de la
diversitat intercultural entre el veïnat del territori.
 

La xarxa

VERDUM ÉS JOVE

De què parlem?

Parlem de donar continuïtat a l'espai per
a joves liderat per un referent positiu
gitano del barri amb la intenció
d'acompanyar a la joventut de la zona i
d'iniciar la participació de les dones
diverses a través d'espais de diàleg liderat
per una dona referent gitana del territori.

Què volem? 

A través del joc de rol- com acció
arrelada al territori- s'acompanya al
veïnat jove (homes i dones) en la
construcció de vincles positius amb
espais comunitaris del barri més
enllà de l'espai públic treballant,
inicialment, la iniciativa pròpia dels
joves de tenir un espai d'oci
alternatiu i de les dones de tenir
espais de vincle, connexió i cures
entre elles que, ara per ara
concretem com a espai per
compartir la seva opinió a través de
documents audiovisuals (pel·lícules,
documentals, sèries, etc).

El joc de rol, el vincle

"Verdum és jove" neix de la demanda comunicada pels joves del barri de Verdum de tenir un

espai on poder gaudir d’estones de lleure més enllà del que significa estar a l'espai públic. Els

recursos comunitaris i veïnat manifesten la seva preocupació per la manca d'activitat i

desmotivació d'aquests joves i els serveis / recursos del territori destinats als joves de Verdum

són insuficients. Durant 2019 es va posar en marxa el projecte amb molt d'èxit i s'ha vist

paralitzat per manca de pressupost i la priorització d'activitats esdevingudes per la pandèmia

COVID-19.



Espai Coneix SCCL va realitzar la diagnosi comunitària de necessitats i interessos al barri de Verdum durant
2018 i vam concloure junt amb la valoració d'entitats del territori i Casal de Barri de Verdum que:
1. Els i les joves tenen la motivació de canviar el seu espai de trobada del carrer a un nou espai comunitari. 
2. El Casal de barri està interessat en ampliar la seva gestió comunitària atraient a nou veïnat,especialment,
la joventut.
Durant 2019, Verdum és jove té incidència amb el grup de joves prioritari i s'assoleixen els objectius marcats
de participació, inclusió i coneixement dels drets d'ús i participació dels equipaments públics, a més de la
visibilitat en les accions comunitàries del barri i és, durant 2020, quan es produeix la priorització de
necessitats i interessos de la població diana per cobrir les necessitats bàsiques cobertes on Espai Coneix
fomenta l'actualització de necessitats amb la col·laboració del Casal de Barri de Verdum i el Districte de
Nou Barris quan s'amplien les accions del projecte a grup d'intercanvi d'experiències entre les dones des de
la vessant de cures i diàleg entre elles per generar vincle i xarxa sociocomunitària.
En conclusió, ESPAI CONEIX SCCL considera que les realitats comunicades necessiten: generar possibilitat
des de la gestió de la diversitat i potenciar les relacions, vincles i xarxa, tenint en compte, la perspectiva de
gènere i d'interseccionalitat que produeixen col·lectius de vulnerabilitat socioeconòmica com són la
joventut i dones gitanes de Verdum que usen l'espai públic de manera continuada vers una comunitat
amb estigmes i uns recursos comunitaris amb implicació i motivació per prevenir conflictes, promocionar
la igualtat d'oportunitats de drets i deures i promocionar la interculturalitat en el territori: de la coexistència
a la convivència.

Justificació

Objectiu general: Promoure la millora de qualitat de vida de la joventut (homes i dones) de Verdum que
són a l'espai públic a través de l'impuls d'estratègies comunitàries.
Objectius específics:  Donar resposta a una necessitat manifestada pel propis col·lectius: de la
desmotivació a la implicació pel canvi. /  Vincular la població jove gitana resident a Verdum al Casal de
Barri i als recursos, serveis, projectes de la xarxa existent al Districte. /Generar un espai de socialització
alternatiu al carrer a través d'un referent positiu del barri. / Adquirir la consciència dels drets a la
participació i a la convivència de la població gitana veïna del barri. /  Crear espais saludables a nivell
relacional i de suport mutu entre el grup de joves (homes i dones) gitanos del barri de Verdum.
Objectius operatius: Disseny d’accions comunitàries conjuntes i no segregaries que garanteixin la
presència de la població gitana en la vida comunitària./ -Treballar les relacions veïnals per transformar
les percepcions negatives. / Convertir la diversitat interseccional en una oportunitat comunitària. 

OBJECTIUS

PERSPECTIVA DE GÈNERE
Proposem treballar la perspectiva de gènere de forma integral i transversal en cada acció. En aquest sentit,
cal fer èmfasis en els prejudicis i estereotips socials que es construeixen des del patriarcat i que cal fer
conscients per a poder treballar. Les nostres accions estan pensades per afavorir la conscienciació en
relació als rols socials i les desigualtats existents en qüestió de gènere.
L'espai de trobada de joves/dones al Casal de Barri és de fet, el lloc on a través de la dinamització de les
accions (jocs de rol, pel·lícules...) tindrem xerrades temàtiques amb perspectiva de gènere.

Aspectes clau de Verdum és jove


