Trobada amb entitats del barri de Sarrià
Dia: Dimarts 16 de maig de 2017 de 18.30h a 20.30h
Espai: Sala Carme Karr de la Casa Orlandai
Assistents: Eulàlia Marquès, Eva Ceano i Laia Jubany de l’AAVV de Sarrià, Núria Sangenís
del Banc del Temps, Cristina Giménez del Cafè Orlandai Cooperativa, Inés Vélaz de
CEDRE, Marta Tria de Serveis Socials de Sant Joan de Déu, Jordi Roca de la Casa
Orlandai, Esther Gaya i Xavier Casino del Casal de Sarrià, Bernat Julià de l’Ateneu Popular
de Sarrià, Enric, Raimon, Mònica i Aina del projecte d’impuls de l’Economia Social i Solidària.
S’excusen: Esther Bonet de l’Amical Wikimedia, Aú-Pali, Assís, Espigoladors i Free Food.
1. BENVINGUDA I ORDRE DEL DIA
S’expliquen els temes que volem tractar a la sessió, extrets de les principals demandes
sorgides a la passada sessió a partir de d’elaborar el DAFO: habitatge, banc de recursos
i necessitat d’espais al barri per les entitats.
2. INFORMACIONS
Seguint el següent enllaç trobareu les bases de les dues línies de subvencions que s’han
obert per projectes vinculats a l’Economia Social i Solidària:
http://sarriasantgervasiess.com/oberta-la-convocatoria-de-subvencions-per-a-impulsar-leconom
ia-social-i-solidaria/
És una bona oportunitat per a poder tirar endavant projectes que teniu en ment i que fins ara no
disposàveu dels recursos necessaris.
Si necessiteu algun suport per poder concretar els projectes podeu comptar amb el nostre
suport i amb el de Barcelona Activa. Si hi esteu interessats/des us animem a que ens ho feu
saber.
Per altra banda presentem el nou mapa que hi ha el web i que inclou les iniciatives d’ESS del
Districte:
http://sarriasantgervasiess.com/#Mapa
A més a més ja estem publicant les entrevistes que aneu responent. Així que si encara no ho
heu fet us animem a explicar el vostre projecte responent aquesta l’entrevista:
https://goo.gl/forms/2XWk1XpNQMTuPLgx1

3. HABITATGE
Proposem fer una jornada sobre habitatge per poder conèixer la situació actual de l’accés a
l’habitatge a Sarrià - Sant Gervasi i posar de relleu una problemàtica latent al barri.
Creiem que seria interessant comptar amb el director de l’oficina de l’habitatge perquè ens
expliqui situacions del sector al barri que són poc conegudes. Potser convidar també als del
sindicat de llogaters.
Es comenta que també seria interessant poder tractar: què és un pis buit? quants pisos buits
s’estima que hi ha al barri, quines ajudes hi ha destinades pels usuaris i pels propietaris, espais
propietat de l’església en desús al barri, permissivitat de l’administració, etc.
L’AVV explica que té una vocalia dedicada al tema de l’habitatge que busca augmentar la seva
participació i implicació de més veïns i veïnes.
També es proposa que pot ser interessant buscar també espais okupats al barri i que ens
puguin aportar la seva visió.
La Parròquia de l’Esglèsia de Sarrià té pisos que no sabem ben bé què en fan. Es podria
convidar a l’entitat que ho gestiona o investigar una mica com funciona.
Es proposa la data del 15 de juny a les 18.30h per fer la jornada, i buscar alguna data prèvia
per preparar-ho més en petit comitè.
Persones interessades: Eulàlia Marqués i Laia Jubany des de la vocalia de l’AVV + Ateneu
Popular de Sarrià + Centre Residencial Hort de la Vila, segons disponibilitats.
Es parlarà amb Cohabitem perquè se sumin en l’organització d’aquesta jornada.

4. BANC DE RECURSOS
Recollim la demanda que va sorgir en trobades anteriors en relació a la possibilitat de crear un
banc de recursos entre entitats del barri per tal de cobrir algunes necessitats materials o
immaterials de les entitats que ho vulguin.
Durant les últimes setmanes n’hem parlat amb l’Associació de Veïns de Sarrià i la Taula
d’Entitats de Sarrià, que entenem que son les entitats que poden acollir un projecte d’aquestes
característiques.
La Taula d’entitats ja està treballant en un inventari de les entitats existents i del material/dades
que poden tenir i que poden ser útils per altres entitats.
Plantegem una dinàmica per poder començar a concretar en què consistiria el projecte. Obrim
preguntes a l’aire i temàtiques a presentar:

-

Perquè fer un banc de recursos?

Baixar el pressupost d’activitats.
Per fer xarxa
Per ecologia
Aprofitar el que tenim de material i personal.
Ens agrada col·lectivitzar

Tenir accés a BBDD d’empreses d’ESS
Cohesió entre entitats
Poder augmentar la confiança
Corresponsabilitzar-nos del material

Poder destinar els € que actualment des de l’ajuntament es destinen a lloguer de material a
altres temes necessaris pel barri.
- Necessitats de les entitats?
Banc del temps
Dinamització
Centre Cívic Sarrià Suport a actes puntuals (sobretot en act. pel barri)
Suport en difusió (cartelleria)
Casa Orlandai
Mobiliari per a grans actes (taules, cadires, tarimes)
Taula d’Entitats
Taules/Cadires
Tarimes i equip de so
Carpes i tendals
Vaixella i bujols reciclables
Persones voluntàries
Ateneu
Pantalla i projector
Cadires i taules
Tarima, equip de so i micros.
Polyklin
Ordinador
Associació Veïns
Taules i cadires
Vaixella i paella
Carpes
Tanques
Imprimer en color
Persones voluntàries
Hi ha necessitats més comunes, transversals:
Polyklin
Assegurances conjuntes (i conèixer què cobreix) - Investigar què ofereix Arç?
- Què puc oferir?
Banc del Temp
Gent per fer feines puntuals
Casa Orlandai:
Mobiliari: cadires, taules, ...
Paella, plats, fogons, coberts… (Casa Orlandai)
Projectes de barri (participació, mapa verd, ess)
Centre Cívic Sarrià: Cessió d’espais (sales 30 m2)
6 Carpes
3 Taules Plegables
40 Cadires

Sant Joan de Déu:

Espais per realitzar jornades, xerrades, …
Espai per magatzem
Personal col·laborador en la realització d’activitats
Mobiliari: Taules i Cadires
Ateneu:
30 cadires
2 o 3 taules
2 carpes
Espai per fer xerrades o cinemes a la fresca
2 altaveus petits
Associació de Veïns: 2 taules plegables
Wifi
50 cadires
Gots
Espais de reunió
Adreça per seu social
Horari d’atenció
Interlocució amb l’ajuntament
Taula entitats:
Inventari
Locals d’entitats membres
Espai Gardenyes:
Cedre:
etc)

Espai per fer activitats
Joves pre fer tasques puntuals (encartellament, repartiment materials,

-

Quines dificultats i problemàtiques ens podem trobar amb la creació d’un banc de
recursos?
D’on es poden treure els diners per Establir quotes per poder fer front al
comprar-ho
manteniment
On es pot emmagatzemar
Retorn del material en terminis definits
Gestió i logística del material.
Necessitat de contractar a algú per la
Coordinació
coordinació i logística
Assegurança
Inventariat i revisió
Què fem si algú deixa material i es trenca?
Repartiment
Qui té accés a aquests recursos?
Conèixer altres experiències de bancs de recursos per veure amb què es troben.
Demanar subvenció per la coordinació

Després de posar en comú les diferents respostes quedem que compartirem el que s’ha parlat
amb aquesta acta i durant les properes setmanes seguirem recollint respostes d’altres entitats
a qui puguem vincular.
Per la nostra part mirarem de seguir treballant en concretar aquest projecte però cal veure qui
l’acaba impulsant.

5. ESPAIS
Una altra necessitat detectada va ser la dels espais per a entitats i projectes del barri. Per això
obrim dues preguntes generals sobre els espais:
a) Possibles espais per a utilitzar:
Sales de la parròquia
Sales dels caputxins
La llosa
Àgora de l’Espai Gardenyes
Casal de Sarrià (fan cessions d’espais i certes entitats hi tenen magatzem)
Casa Orlandai
Escoles
Centre Parroquial
Alguns espais del Centre Residencial Hort de la Vila
Associació de Veïns
Can Ponsich
Centro Asturiano
Biblioteca
Ateneu
Can Fàbregas com a magatzem
b) Projectes/entitats que necessiten espais (i problemàtiques amb les que es troben)
Guardar material - magatzem
Disponibilitat horària
Allotjament d’entitats (a la nit)
Normativa espai públic
Sarrianenca
→ Problemes de gestió i normativa
Queda palès que hi ha espais però a dia d’avui no responen a les necessitats de les entitats.
Espai ideal:
- Espai on poder guardar material i on els veïns i les veïnes tinguem les claus + la
compatibilitat de diversos usos i entitats.
6. PRINCIPALS CONCLUSIONS I PROPOSTES
En un mes farem la trobada d’habitatge, que prepararem entre les persones que s’hi puguin
implicar.
Seguirem treballant amb la idea del Banc de recursos, recollint noves propostes i mirant de
tirar-ho endavant des de la taula d’entitats i/o altres entitats que s’hi puguin implicar.
Pel que fa a aquest projecte d’impuls de l’ESS, acabarà la seva primera fase a mitjans de juliol i
us farem retorn de les conclusions del projecte.
Acabem la reunió a les 20:30. Agraïm l’assistència a totes les participants i seguim treballant
amb els diferents temes que ens ocupen.

