
Motivació / Objectiu: Crear una xarxa d’acció comunitària al barri de Les Planes implicant a tots els agents del barri

Antecedents:
L’any 2010 Serveis Socials de Sarrià lidera un procés participatiu per a realitzar un diagnòstic social i comunitari del
barri de les Planes de Barcelona amb l’objectiu de poder detectar les necessitats reals del barri.
Arrel d’aquest diagnòstic es detecten diverses necessitats i es realitzen diverses propostes. Una de les propostes que
es fa és la necessitat de construir una acció comunitària que impliqui a tots els agents del barri, tant tècnics com veïns i
veïnes.
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Situació actual / Avaluació:
Actualment s’està treballant en dues línees:
•Socioeducativa: amb el projecte els migdies al Roser, un projecte molt acceptat pel professorat i amb molt bona acollida 
•Social:
•A mitjans d’any 2019 es va decidir tancar el projecte barriStop per falta d’usuaris i d’acceptació al barri
•El 2 d’octubre va tenir lloc la inauguració del Banc del temps, actualment hi ha quatre gestors i estem a l’espera de la formació en l’aplicatiu de la plataforma digital per tal de poder gestionar-ho.
Tant la línea associativa com la línea laboral actualment estan en “Stand By”

Situació actual / Avaluació:
Actualment s’està treballant en dues línies:
•Socioeducativa: Projecte Migdies a Les Planes, amb 
l’Escola del Roser, un projecte molt acceptat pel 
professorat i amb molt bona acollida per part dels 
alumnes
•Social:
❑Barristop: A mitjans d’any 2019 es va decidir tancar 
el projecte per falta d’usuaris i l’escepticisme d’alguns 
veïns
❑Banc del temps: El 2 d’octubre va tenir lloc la 
inauguració del Banc del temps, actualment hi ha 
quatre gestors i unes 20 persones interessades en 
participar..

Tant la línea associativa com la línea laboral actualment 
estan en “Stand By”

Reptes de futur:
•Ampliar el projecte Migdies a Les Planes a 
altres escoles de muntanya.
•Consolidar el Banc de Temps en el barri de Les 
Planes
•Realitzar projectes nous tant en la línea 
associativa com en la línea ocupacional
•Crear una nova línea de treball comunitari i de 
salut
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