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★ És una investigació participativa per conèixer millor els nostres barris.

★ És una acció més del procés comunitari per la convivència intercultural.

★ Tots aquests sabers fragmentats són incorporats en un únic document, la monografia comunitària, 
articulant un relat global i compartit sobre la vida als nostres barris.

★ La monografia comunitària obre un espai de treball conjunt entre ciutadania, recursos tècnics i 
representants de l’Administració, per identificar els reptes que compartim i prioritzar-los.

★ Des de la coresponsabilitat, dissenyarem propostes creatives i innovadores per abordar aquests reptes 
col·lectivament i afavorir les relacions de convivència.

El full informatiu que teniu a les mans és una publicació periòdica que fa un sintètic recull dels avenços i reptes de futur del procés comunitari 

impulsat als barris d'Artigues, El Remei i Sant Roc de Badalona, en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), impulsat per 

l’Obra Social “la Caixa” i promogut per la Fundació Surt, l'Ajuntament de Badalona i el Consorci Badalona Sud.

Perspectives, procés participatiu per compartir Badalona Sud

★ Ha estat un procés obert, realitzat amb la participació de les persones 
  que vivim i treballem al districte.

★ És un procés plural, per recollir la diversitat de sabers, experiències, necessitats
   i expectatives de futur de les persones que han participat en la construcció del 
   coneixement.

Què és?
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Com continuem el 
procés comunitari 

intercultural?

Com hem fet la 
investigació?

Perspectives, ha estat una investigació 
feta col·lectivament, amb la 
participació de les persones que vivim 
i treballem al districte. 

‣Equip d’investigació: un equip de persones del districte que ha 
dinamitzat els col·loquis, garantint una participació oberta i transparent. 

‣Col·loquis: espais individuals o grupals on ciutadania, recursos tècnics i 
representats de l’Administració han pogut compartir les seves experiències, 
sabers, inquietuds, necessitats i desitjos sobre la vida als barris d’Artigues, El 
Remei i Sant Roc. 

‣Tallers de mapeig subjectiu del barri: hem analitzat el barri des 
d’una perspectiva subjectiva i emocional, fent una cartografia del barri a 
partir dels 5 sentits (tacte, olfacte, vista, gust i oïda). 

‣Safari fotogràfic: recorreguts fotogràfics realitzats per infants i joves. 

Quina 
informació?

‣ Aspectes estructurals: 
Realitat socioeconòmica, història passada i recent, sectors
de població, recursos i serveis, història administrativa...

‣Aspectes qualitatius: 
Percepció sobre l’estat dels barris, expectatives de futur, diferències 
d’opinions entre persones, grups, col·lectius, detecció de necessitats, 
amenaces i fortaleses...

‣Aspectes relacionals: 
Les relacions entre el veïnat, els recursos tècnics, les entitats, l’Administració, 
quines relacions de conflicte, coexistència o convivència es donen, 
identificar els interessos compartits... 

✦ Elaborant una diagnosi (3 reunions fins al mes de juny).
★ Amb el lideratge de la comunitat.
★ Des de la coresponsabilitat, on tots i totes som protagonistes.
★ Millorant allò existent.
★ Dissenyant i realitzant respostes innovadores a les necessitats
  del districte. 

Ara iniciem una nova etapa per dissenyar 
respostes innovadores als reptes que entre tots i 
totes hem identificat com a prioritaris:

Veïns i veïnes 200

Qui ha 
participat?

68 Recursos tècnics 

 4 Representats Administració

+info: www.sudbadalona.wordpress.com

18% infants, 23% joves, 59% adults
60% dones 40% homes

23% població estrangera 77% autòctona-30% població gitana
43% recursos educació, 28% recursos salut, 29% altres recursos

‣ Algunes dades de participació 

Diverses  formes de participar
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#1 Desenvolupar programes per a la  millora  de la 

convivència  entre la ciutadania, per tal  de generar nous 
relats comunitaris i construir una nova  identitat al territori: 
cohesionada però diversa. 

#2 Treballar per a  la  millora  de l’estat dels carrers i les 

places del barri.

#3 Desenvolupar programes d’activitats socioculturals i 

esportives tant a l’espai públic com als equipaments 
comunitaris. 

#4 Generar espais i activitats que afavoreixin les relacions 

interculturals, intergeneracionals, en equitat de gènere i 
amb atenció a la diversitat funcional.

#5 Disposar d’equipaments de qualitat al territori per l’ús 

de la ciutadania i les entitats. 

#6 Promocionar la  relació entre el districte 6 i la ciutat a 

partir d’iniciatives culturals, festives, esportives...

REPTES 

CONVIVÈNCIA
REPTES 

EDUCACIÓ
#7 Construir una comunitat educativa forta  i cohesionada amb 

la participació i la  coresponsabilitat de tots els agents del 
territori. 

#8 Construir un paradigma educatiu innovador, creatiu i 

comunitari dirigit a l’èxit educatiu.

#9 Augmentar i diversificar l’oferta  d’activitats d’oci, cultura  i 

lleure realitzades a l’espai públic i als equipaments comunitaris 
amb programació adreçada  a infància, joventut i famílies tenint 
en compte la diversitat cultural i de gènere. 

#10 Millorar el sentiment de pertinença i la imatge del 

districte, generant nous relats comunitaris positius, 
esperançadors, amb expectatives de futur i d’oportunitat de 
transformació personal i comunitària.

REPTES 

SALUT
#11 Millorar la coordinació entre els diversos recursos de 

l’àmbit de la salut que actuen al territori per treballar des 
d’una perspectiva  comunitària, enfortint les relacions amb 
recursos d’altres àmbits (per exemple, educació).

#12 Promoure la perspectiva intercultural entre els 

recursos de l’àmbit de la  salut i disposar d’eines per 
treballar des d’aquest enfocament.

#13 Promoure iniciatives comunitàries en l’àmbit de la 

salut mental davant l’augment de casos en els darrers 
anys. 

#14 Fomentar els hàbits saludables per a la millora del 

benestar personal i social.

#15 Habilitar i facilitar els usos d’espais per a  la 

realització d’activitats esportives dirigides a totes les edats.

#16 Definir una estratègia comuna  en la  intervenció dels 

programes d'inserció laboral, millorant la  relació entre els 
recursos tècnics, tot definint objectius comuns i treball 
coordinat.

#17 Disposar de programes dissenyats a llarg termini que 

permetin un abordatge integral amb les persones en processos 
de recerca de feina.

#18 Dissenyar programes formatius de competències bàsiques 

que donin resposta  al baix nivell de formació d’una bona part de 
la població del territori.

#19 Treballar l’autoconeixement, la motivació i l’autoestima 

com a elements inicials per iniciar processos de recerca de feina.

REPTES 

OCUPACIÓ I TREBALL

REPTES 

HABITATGE
#20 Promoure intervencions de promoció de la convivència a 

les escales de veïns i veïnes

#21 Promoure intervencions que garanteixin un accés regular 

als subministraments, evitant així situacions de pobresa 
energètica



Què penses que ha aportat a Perspectives, procés participatiu per compartir Badalona Sud per la 
convivència? Un coneixement detallat i realista, molt profund de les dinàmiques del territori,  les problemàtiques 
i les potencialitats. Això comporta una injecció de consciència de la feina que s’està fent i de la  feina que ens 
espera

Un desig per als nostres barris: que l’estimem i que ens estimem.

Mustapha Aoulad Sellam, coordinador de districte

Què penses que ha aportat a Perspectives, procés participatiu per compartir Badalona Sud per la 
convivència? En primer lloc incentivar els  processos participatius del Districte,  no tant sols des de la  vessant 
administrativa, sinó, activant i impulsant nous models de   treball en xarxa d'aquelles persones i entitats  que ja 
estan col·laborant en projectes comunitaris i es reforcen els vincles  i mirades cap a un futur mes engrescador.

Un desig per als nostres barris: Que l'esforç d'aquest procés serveixi per aconseguir línies de treball comunitari 
mes sòlides i estables, millorant la convivència com exemple de model de barri plenament intercultural i 
cohesionat.  

Juan Zaragoza, Tècnic convivència Consorci Badalona Sud

Amb la col·laboració de:

REPTES 

GÈNERE
#22 Incorporar la perspectiva de gènere, des d’una 

mirada transversal, intercultural i comunitària, a  partir 
d’un pla de formació per a  recursos tècnics i representants 
de l’Administració.

#23 Promoure relacions igualitàries entre infants i joves a 

partir de tallers específics sobre la construcció del gènere, 

rols i estereotips i la desmitificació de l’amor romàntic..

REPTES 

ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA
#24 Realitzar una diagnosi sobre els espais de relació 

existents, les seves mancances i les seves oportunitats.

#25 Explorar l’existència d’espais on participi tant la 

ciutadania com els recursos tècnics per a  la  definició 
d’estratègies compartides en diverses temàtiques.

#26 Establir espais de relació amplis que facilitin un 

abordatge extens de les actuacions que es desenvolupen i que 
estiguin estretament lligats a aquells més específics.

#27Garantir la connexió dels espais de relació tècnics amb 

l’àmbit polític, per tal de facilitar la  innovació en la  definició 
d’estratègies.

#28 Caminar cap a l’existència d’un espai de relació 

institucional que faciliti la participació de l’Administració en el 
procés comunitari

Què penses que ha aportat a Perspectives, procés participatiu per compartir Badalona Sud per la 
convivència? Yo he participado en el taller de teatro para trabajar sobre lo que la gente ha dicho en la 
investigación sobre educación. Al principio me costó adaptarme pero después de varios ensayos el ambiente es 
muy familiar. Nos hemos hecho todos amigos con el teatro y además hablamos de educación, que es importante.

Un desig per als nostres barris: pues yo no soy del barrio, pero me gustaría encontrarlo más bonito cuando 
vengo. 
                                                      Lisbeth Rizzo López, participant al taller de teatre (Casal Jove Betsaida)


