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DECIDIM GRÀCIA
EIX FOMENT DE LA CULTURA ALS BARRIS DEL COLL, 
VALLCARCA I ELS PENITENTS I LA SALUT
TÍTOL DE LA PROPOSTA
COMPARTIM
SISTEMA PER COMPARTIR RECURSOS ENTRE ENTITATS  
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Aquesta proposta vol acomplir un doble objectiu; d'una banda, que les entitats dels barris es coneguin 
entre elles, i, de l’altra, que vagin més enllà de la coneixença i es donin suport tant com puguin 
intercanviant  espais, aparells, materials i serveis. D’aquesta manera, les entitats dels barris arribaran 
allà on ara no poden  gràcies al potencial del bé comú i del suport mutu. 
Per fer-ho, s’habilitarà un sistema d’intercanvi en una plataforma web. L’equip dinamitzador de la 
proposta farà una prospecció per tots els barris i valorarà de quins espais, materials, aparells, elements, 
vestuaris, eines i serveis disposen les entitats i quines són les necessitats que tenen. Pot ser una 
oportunitat per revelar la riquesa dels barris i per esprémer-la al màxim fins a arribar a tot potencial real 
que tenen les entitats. 
El sistema d’intercanvi virtual també preveu habilitar una aplicació d’agenda col·laborativa en què les 
mateixes entitats vagin indicant quines activitats, cursos, espectacles i tallers programen; d'aquesta 
manera es pot tenir accés a la programació conjunta dels barris, de manera eficient i a cost gairebé 
zero. 
A més, per culminar la proposta, aprofitant la tasca prospectora de l’equip dinamitzador, s’editarà una 
guia d’entitats on també quedi recollida de manera sintètica tota aquesta informació en format paper 
plasmada sobre el mapa dels barris.  

LOCALITZACIÓ Descentralitzat i virtual.

OBJECTIUS O RESULTATS
· Conèixer els recursos dels barris.
· Difondre les activitats de les entitats.
· Intercanviar recursos entre entitats.
· Cohesionar el teixit cultural del barri.

BENEFICIARIS/ES
Entitats del Coll, Vallcarca i els Penitents i la Salut.
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DECIDIM GRÀCIA
ACTIVITATS I CRONOGRAMA 
Prospecció dels espais, materials i serveis que ofereixen les entitats dels barris. 
Creació de la plataforma web. 
Formació adreçada a les entitats per aprendre a utilitzar la plataforma. 
El procés preveu la creació d’un codi ètic per evitar el mal ús del material intercanviat. En tot cas, 
aquests acords s'han de prendre fora de la plataforma i  entre entitats de manera directa. La plataforma 
és l’espai per accedir a la informació. Ara bé, oferirà informació pràctica sobre com cal actuar en 
intercanvis susceptibles de ser font de problemes per mal ús. Clàusules de condicions i, en casos de 
material de cost elevat, accés a informació d’assegurances ètiques. 
El sistema d’intercanvi també preveu el pagament en euros com a sistema d’intercanvi, no només el 
troc. D’aquesta manera, cada entitat determinarà quins recursos i serveis ofereix a canvi d’altres 
recursos i serveis, i quins recursos i serveis ofereix a canvi d’euros. Els preus s’han d’ajustar a escales 
de valors accessibles.  
Es farà una presentació de la plataforma d’intercanvis presencial; aquesta activitat serà, al seu torn, un 
espai de trobada de les entitats. En cas que sigui possible, es triarà una de les “Fes barris” com a espai 
per presentar la plataforma d’intercanvis.

QUANTIA I CONCEPTES
· Diagnòstic dels recursos per intercanviar Un persona a jornada completa durant 30 dies.
· Formació a les entitats, seguiment i avaluació del projecte, una persona jornada completa durant 30 
dies.
· Edició  de la plataforma web.

9.500,00 € 
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