
Guia	  pel	  desenvolupament	   
dels	  plans	  comunitaris	  



•  Què	  hi	  ha	  al	  nostre	  entorn?	  
•  Hi	  ha	  altres	  associacions?	  
•  Hi	  ha	  altres	  col·∙lec8us?	  
•  Quines	  coses	  es	  fan?	  	  	  	  	  	  	  

 
  DIFUSIÓ DEL QUE HI HA 
 



•  Anar	  més	  enllà	  de	  la	  
propaganda	  

•  Objec8us,	  valors	  i	  mètodes	  
	  

GENERAR ESPAIS DE 
TROBADA 



•  Trobar	  afinitats/coincidències	  
•  Descobrir	  aspectes	  comuns	  
•  Necessitats,	  potencialitats	  
	  

RECONEIXEM COM AFINS, 
BUSQUEM MÍNIM COMÚ 

MÚLTIPLE 
 



•  Col·∙laborar/contribuir	  en	  
programes	  

•  Aportem	  recursos/capacitats	  
	  

ENS REFORCEM 
 



•  Cadascú	  promou	  i	  desenvolupa	  
projectes	  propis	  

•  Comptem	  amb	  els	  altres	  per	  
realitzar-‐los	  

	  

NO ENS SOLAPEM,  
CADA VEGADA TENIM MÉS 

COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
 



•  No	  sols	  ens	  donem	  suport	  
•  Tenim	  compromís	  mutu	  que	  
ens	  reforça	  

	  

FEM PROJECTES COMUNS 
 



•  La	  nostra	  missió,	  objec8u,	  
projectes	  no	  tenen	  sen8t	  per	  
si	  sols	  

	  
NECESSITEM DELS ALTRES.  

NO ENS VEIEN COM UN 
COL·LECTIU AÏLLAT 

 



Estructura	  i	  composició	   
dels	  plans	  comunitaris	  



Grups	  de	  
treball	  

Consell	  Rector	  

Projectes	  

Equip	  
Tècnic	   Grups	  motors	  



Equip	  tècnic	  

Consell	  Rector	  

GT	   GT	  

Grups	  motors	  

Projectes	  

GT	  GT	  

CONSELL	  RECTOR	  
 
• 	  És	  l'òrgan	  màxim	  de	  decisió	  del	  Pla	  Comunitari	  
• 	  Espai	  de	  consens	  on	  hi	  estem	  representats	  tots	  	  	  	  	  	  	  	  
(veïnatge,	  tècnics,	  serveis,	  polí8cs,	  etc.)	  
• 	  Hi	  avaluem	  la	  feina	  feta	  durant	  tot	  l’any	  
• 	  Hi	  acordem	  les	  propostes	  
• 	  S’aprova	  la	  memòria	  i	  el	  pressupost.	  

Està	  presidit	  per:	  
• 	  Directora	  de	  Serveis	  Territorials	  	  de	  Benestar	  
Social	  i	  Família	  
• 	  Alcalde	  de	  Reus	  

Assisteixen:	  
• 	  Regidors	  del	  Ajuntament	  implicats	  en	  projectes	  
• 	  Associacions	  i	  veïns	  par8culars	  
• 	  Equipaments	  i	  serveis	  de	  la	  zona.	  
• 	  Serveis	  especialitzats,	  Mossos,	  Guàrdia	  urbana	  
• 	  Agencia	  de	  l’Habitatge,	  ICS,	  etc.	  



Equip	  tècnic	  

Consell	  Rector	  

GT	   GT	  

Projectes	  

GT	  GT	  

EQUIP	  TÈCNIC	  
 
• 	  	  És	  l’equip	  que	  dinamitza,	  coordina	  i	  administra	  el	  
Pla	  de	  Desenvolupament	  Comunitari.	  

La	  composició	  es:	  
• 	  	  Tècnics	  comunitaris	  
• 	  	  Membres	  dels	  grups	  de	  treball	  	  
• 	  	  Tècnics	  	  
• 	  	  Representants	  d’en8tats	  
• 	  	  Veïnatge	  

Grups	  motors	  



Equip	  tècnic	  

Consell	  Rector	  

GT	   GT	  

Projectes	  

GT	  GT	  

GRUPS	  DE	  TREBALL	  I	  GRUPS	  MOTORS	  
	  
Són	  el	  nucli	  del	  PDC	  
	  
Grups	  de	  Treball,	  les	  principals	  funcions	  són:	  
• Generar	  propostes.	  
• Trobar	  recursos	  econòmics,	  materials	  i	  d’espai.	  
• Avaluar	  la	  con8nuïtat	  i/o	  modificació	  dels	  projectes	  
	  
Grups	  Motors,	  les	  principals	  funcions	  són:	  
• Elaborar	  propostes	  concretes.	  
• Posar	  en	  marxa	  el	  projecte	  i	  fer	  el	  seguiment.	  
• Fer	  una	  primera	  avaluació.	  
	  
Hi	  parLcipen:	  
• Tècnics	  comunitaris	  i	  veïnatge.	  
• En8tats	  vinculades	  (associacions	  de	  veïns,	  gitana,	  
espor8va,	  AMPA,	  etc.)	  
• Ins8tucions,	  equipament	  i	  serveis	  de	  la	  zona	  
• Tècnics	  municipals,	  guàrdia	  urbana,	  
drogodependències,	  etc.	  
• Tècnics	  de	  la	  Generalitat,	  Mossos,	  ICS,	  etc.	  
• Agencia	  de	  l’Habitatge,	  Fundació	  Pont	  i	  Gol.	  

Grups	  motors	  



Equip	  tècnic	  

Consell	  Rector	  

GT	   GT	  

Projectes	  

GT	  GT	  

PROJECTES	  2013 
	  
Grup	  de	  treball,	  Urbanisme	  i	  neteja	  
• Passeig	  pel	  barri	  

Grup	  de	  treball,	  Infància,	  Joves	  i	  Educació	  
• Famílies	  (escola	  i	  pares)	  
• Espai	  Jove	  (estudi	  assis8t)	  
• Xarxa	  d’esports	  al	  barri	  St.	  Josep	  
• Ac8va’t	  pel	  barri	  (Joves)	  
• Ac8vitats	  d’Es8u	  per	  infants	  i	  joves	  
• Nenescola	  (accés	  a	  secundaria	  joves	  gitanes)	  
• Punt	  Òmnia	  (accés	  a	  les	  noves	  tecnologies)	  

Grup	  de	  treball,	  Immigració	  
• Nous	  veïns,	  nous	  diàlegs	  

Grup	  de	  treball,	  Convivència	  i	  Salut	  
• Dones	  fent	  barri	  
• Escales	  (suport	  i	  dinamització	  d’escales	  a	  Mas	  
Pellicer)	  
• DOBINTER	  (dones,	  obesitat	  i	  interculturalitat)	  
• Sensibilització	  comunitària	  drogodependències	  
• Convivència	  al	  carrer	  	  

Grups	  motors	  


