
XARXA DE PARTICIPACIÓ A L’ENTORN

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic):

Sector de població: Població General
Sector temàtic: Associacionisme/ Participació ciutadana/ Convivència i Civisme.

ENTITAT/S RESPONSABLE/S: 

Grup de Xarxa de participació a l’entorn del Pla Comunitari
Àrea de Benestar Social - Regidoria de Convivència i Immigració
Àrea de Benestar Social - Regidoria de Serveis Socials
ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN: 

Grup de Xarxa de participació a l’entorn del Pla Comunitari
Àrea de Benestar Social
Regidoria de Convivència i Immigració 
Associació Gitana-catalana Sant Josep Obrer
Associació dones gitanes Juvli Romni
Associació gitana SONAKAY
Església Evangèlica
Pla d’Inclusió Social

CALENDARI: 

De gener a desembre de 2013

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
PREVISTOS:

100

REALS:

80
OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

Actuació comunitària, activa i participativa amb persones de referència i entitats
del Barri Sant Josep Obrer:

Promoure el treball en xarxa i mantenir una especial atenció d’aquells col·lectius
en risc d’exclusió social. 

Cal  esmentar  el  suport  històric  a  l’associació  gitana  catalana  del  barri  en  el
tractament d’aspectes socials adients pel seu desenvolupament com a col·lectiu,
dins del marc de treball en xarxa amb altres entitats i serveis.

• Fomentar  el  desenvolupament en  xarxa  de les  persones  de  referència  i
entitats del barri i aportar una visió educativa en totes les accions que es
realitzin a nivell comunitari.



• Determinar i analitzar les diferents necessitats de caire social/educatiu del
barri Sant Josep Obrer i les possibilitats d’actuació enfront a elles.

• Assessorar a nivell educatiu a les persones i entitats que realitzen accions
comunitàries.

• Promoure el treball en xarxa amb els diferents agents socials del barri.

ACTIVITATS:

• Impulsar i col·laborar en projectes socioeducatius concrets del barri i amb
les entitats de caire social.

• Detectar, atendre i derivar situacions de risc social.
• Promoure el Pla Comunitari com a eina de treball del territori.
• Donar suport  i  eines tècniques de treball  educatiu i  treball  en xarxa als

agents del barri.
• Promoure  la  inclusió  del  Poble  Gitano  i  les  comunitats  i  persones  que

puguin manifestar un risc d’exclusió social.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Nombre de reunions
Nombre de projectes 


