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Conscients que les polítiques socials han d’afrontar el repte de sortir de la intangibilitat, culminem el procés de l’avaluació de 4 anys
intensos de procés comunitari.
Heu estat més de 50 persones les que heu contribuït a afrontar plegades
els reptes dels nostres barris a través de qüestionaris, col·loquis grupals
i entrevistes personals.
El procés ha estat capaç d’aglutinar ciutadania, institucions i professionals de diversos àmbits. S’han generat nous espais de participació, que
han estat inclusius, destacant la participació de dones i col·lectius diversos. La ciutadania i els recursos tècnics han treballat juntes per objectius comuns, que hem operativitzat en les 19 accions concretes de la
Programació Comunitària que ja està en marxa.
Si el procés ens ha deixat alguna cosa,
a banda d’una extraordinària mobilització de recursos, és precisament aprofundir en una manera
de fer més col·laborativa. Juntes
hem pogut generar fluxos del coneixement viu dels barris de la Serra d’en Mena que atresoren activistes i professionals. Hem estat
capaços de generar estratègies
conjuntes, que han tingut sempre
una vocació pràctica, més enllà de
les declaracions de principis.
Ara afrontem plegades de nou el repte de la sostenibilitat, mantenint
una manera de fer que ja comença a donar els seus fruits.

Equip ICI

POTENCIALITATS I REPTES DEL PROCÉS COMUNITARI

10 COSES QUE HA GUANYAT LA SERRA D’EN
MENA EN 4 ANYS DE PROCÉS COMUNITARI
EQUIP COMUNITARI:

Professionals de diversos àmbits
Coordina i impulsa el procés comunitari
El treball col·laboratiu suma i fa més fàcil la feina

ESPAI DE RELACIÓ ENTRE PROFESSIONALS DE
LA SALUT, L’EDUCACIÓ I LA CONVIVÈNCIA

4 sessions
96 professionals
Implementen als seus àmbits accions de la Programació Comunitària

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ D’ESPAI PÚBLIC
15 activitats
700 participants

PROGRAMA DE SUPORT SOCIAL PER A
L’ACOMPANYAMENT FAMILIAR A L’ÈXIT
EDUCATIU
Implicació de recursos tècnics i famílies
Dos anys de funcionament

GRUP CIUTADÀ COMUNITARI

Valida el procés
Aportacions operatives des del punt de vista de la ciutadania

METODOLOGIA COMUNITÀRIA

Capaç d’aglutinar ciutadania, institucions i professionals
Estratègia conjunta
Superem els reptes dels barris
Suma les veus plurals de la comunitat

DIADA DE LA PRIMAVERA

Treball conjunt
Energia i potencial dels barris
4 edicions, en marxa la 5a
97 activitats al Motocròs
67 agents comunitaris en col·laboració
Més de 300 voluntaris i voluntàries

TROCA DEL TRIQUINYAKI

Trobada de Casals d’Estiu de la Serra d’en Mena
Activitat adreçada als més petits
Aplega diversos recursos

MONOGRAFIA COMUNITÀRIA

Coneixement viu dels barris de la Serra d’en Mena
Diagnòstic compartit del territori
Consensuem els principals reptes i eixos del treball en
comú

PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA

29 propostes
Àmbits: salut comunitària, comunitat educadora,
convivència
19 projectes en marxa (65%)

Del Pensament a l’acció…
La Programació Comunitària va concretar 29
propostes d’acció conjunta, al voltant dels reptes consensuats i tenint com a eix prioritari la
igualtat d’oportunitats per a la infància,
l’adolescència i la joventut. El 65% de les propostes ja estan operatives.

Una injecció de recursos
per a la Serra d’en Mena
El procés comunitari ha aconseguit mobilitzar recursos d’entitats i
institucions. S’han quantificat en més de 600.000 € al llarg dels 4
anys de funcionament.

200 activitats acceleradores
del procés
Les activitats apleguen els esforços de moltes iniciatives que es
feien de manera individual, per mirar d’aconseguir optimitzar els
recursos i fer programacions diverses i coherents. Han suposat més
d’11.000 participacions.

Generem un relat en positiu
de la Serra d’en Mena
Més de 60 impactes en la premsa local que han permès difondre les
iniciatives sorgides del procés comunitari a la Serra d’en Mena,
enfortint un discurs basat en el potencial d’aquests barris.
És important crear un camí i un relat conjunt, i en aquesta tasca ha
estat fonamental el bloc serramena.com, així com el treball a les
xarxes socials, amb més de 600 seguidors.

Una comunitat més forta, cohesionada
i conscient del seu
potencial
No hi ha procés comunitari sense espais de
relació.
El procés ha aportat a la Serra d’en Mena un
espai tècnic on han participat 96
professionals de 46 recursos diferents.
També un Grup Ciutadà comunitari
i grans moments aglutinadors com les
Trobades Comunitàries.

Un procès liderat
per les dones
L’espai tècnic (76%) i les trobades
comunitàries (65%) són espais
altament feminitzats. Moltes de les
activitats
ja
incorporen
la
perspectiva de gènere.

Nous espais per a la
participació de col·lectius
diversos
Espais com el Grup Ciutadà Comunitari, la Diada de la Primavera o les
Trobades Comunitàries, han incorporat col·lectius d’origen divers. El 66% dels
participants i el 15% dels organitzadors a les activitats pertanyen a aquests
col·lectius. S’ha incorporat la perspectiva intercultural al llarg del procés.

REPTES DEL PROCÉS COMUNITARI







Incrementar el pes i la implicació de la ciutadania
Generar espais mixtes entre professionals i
ciutadans
Millorar el paper i la implicació de l’educació
formal
Incrementar el paper de la salut comunitària
Explicar millor la utilitat del procés per tal que la
gent se’l faci seu.

El repte de la
sostenibilitat
L’avaluació comunitària avala la
necessitat de mantenir un equip
comunitari que impulsi els espais
de relació. El repte de la
sostenibilitat requereix un
compromís institucional que
s’haurà d’explicitar a mig termini.

PROJECTES EN MARXA

Programa de Dinamització de
l’Espai Públic
Els continguts estaran adreçats a la infància, l’adolescència,
Enguany es vol augmentar la periodicitat de les activitats fent-les quinzenalment a partir del mes de març
fins al juliol.
Els continguts estaran adreçats a la
infància, l’adolescència, la joventut i
les famílies i giraran entorn la cohesió,
la cooperació, la convivència, la interculturalitat, els hàbits i relacions saludables, el medi ambient, la pràctica de
l’esport, l’estima pel barri, el lleure i la
creació artística, tot a través de continguts lúdics i socioeducatius.

la joventut i les famílies.
Aquestes activitats majoritàriament estaran organitzades per les entitats i recursos del territori, formant
així una programació lúdica
que ompli de vida el Parc del
Motocròs.

Programa d’Èxit Educatiu
A través d’un grup motor proposa per a

ü

les famílies de la Serra d’en Mena la reali-

pan talles amb la infància

tzació d’activitats per treballar la participació, la comunicació, la criança positiva i

15 DE MARÇ: la gestió de les
(18.00, espai a definir).

ü

l’aprenentatge a casa:

12 D’ABRIL: Diada de la Primavera:gestió del temps lliure i el
joc, Parc del Motocròs, 16.30.

ü

24 DE MAIG: la gestió de les
emocions i els afectes, Fundació
Germina, 18.00.

Diada de la Primavera
Enguany arribem a la 5a Edició de la Diada de la Primavera!
Tot el grup motor ja treballa plegat per oferir activitats
a la infància, la joventut i les famílies. Consolidem
aquesta gran activitat i omplim de joc i diversió
el Parc del Motocròs!
Us hi esperem el divendres dia 12 d’abril a les 16.30 hores.

Logotip ajuntament

Logotip entitat

