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La Bòbila de Porta

Qui som?

Trajectòria i incidència

Principals projectes/eixos de treball

Espais de participació de l'Ateneu



Procés de creació del Projecte 2021-2024

1. Planificació
Processos participatius d’anàlisi del 
context, d’autoavaluació i de recollida 
de propostes de futur

Assemblea General 2019, Programa 
d’enfortiment d’entitats, DAFO, Comissió 
Conveni, ...

2. Redacció

En base als resultats de la planificació i 
de la revisió de documentació de 
convenis anteriors i, per tant, ja 
validada per l’Administració

Conveni de gestió cívica de les activitats a 
l’equipament municipal Ateneu La Bòbila de 
Porta 2018-2020, Memòria d'activitats i de 
procés comunitari 2019, Informe de revisió de 
la memòria econòmica 2019, … 

3. Revisió
Posada en comú del nou document i 
assessorament i esmenes per part de 
Districte

Equip tècnic de La Bòbila, Gestora La 
Totxana i Gestora del Casal de Joves, 
serveis tècnics Servei  a les persones i al 
territori del Districte de Nou Barris i els 
càrrecs polítics pertinents

juny 2019

març 2020

juny 2020



Sessió participativa Assemblea General Ordinària

3 taules de treball en funció de l’eix o l’objectiu:

● Àmbit administratiu
● Consolidar la gestió comunitària de La Bòbila

● Impulsar l’acció comunitària al barri de Porta 

Hi van assistir 41 persones (22 homes; 19 dones), sent les persones joves (12 a 30) la 

forquilla d’edat més representativa. 

En un segon moment, es va procedir al buidat del contingut de la sessió i a la posterior 

classificació en Objectius operatius, mesures i accions. Aquesta classificació ha de servir 

per organitzar de manera adequada el futur de La Bòbila. 



Missió, visió i valors

Missió
Millorar les condicions de vida i de convivència de les veïnes i veïns a partir de la gestió 
comunitària i democràtica del projecte de La Bòbila, així com la gestió dels recursos i les 
activitats que aquest genera.

Visió
El barri de Porta serà un lloc més inclusiu i cohesionat gràcies al treball de La Bòbila. Per fer-ho 
possible, La Bòbila serà el centre comunitari des d’on (re)produir unes relacions de convivència 
respectuoses, que generin apoderament comunitari i que, a més, garanteixin la implicació del 
veïnat en la presa de decisions que afecten la seva vida material i relacional.

Valors
Convivència, compromís social i sostenibilitat transversal



Pla d’acció - exemple del document Projecte 2021-2024
OBJECTIUS 
OPERATIUS

MESURES ACCIONS AVALUACIÓ  RESPONSABLE 21 22-24

1.3. 
Dinamització 
de l’Ateneu

1.3.1. 
Augmentar la 
participació i 
assistència en 
els òrgans de 
governança del 
projecte

1.3.1.1. Realitzar una sessió monogràfica de treball per revisar i repensar els 
òrgans de governança del casal. 

Remetre’ns a  la Memòria per servisar si s’ha dut a 
terme o no aquesta acció. Obtinguda aquesta 
informació, s’elaborarà una valoració qualitativa del 
resultat per tal de marcar nous objectiu

Totxana

1.3.1.2. Realitzar una sessió monogràfica de treball per revisar i repensar les 
comissions existents.

Remetre’ns a  la Memòria per servisar si s’ha dut a 
terme o no aquesta acció. Obtinguda aquesta 
informació, s’elaborarà una valoració qualitativa del 
resultat per tal de marcar nous objectiu

Totxana

1.3.1.3. Realitzar una sessió monogràfica a la Totxana per poder decidir com 
treballem per  augmentar la participació de persones i entitats en els òrgans 
de governança, tenint en compte la informació sobre assistència en els 
òrgans de governança recollida en els indicadors de la Memòria anual de l’any 
anterior

Remetre’ns a  la Memòria per revisar si s’ha dut a 
terme o no aquesta acció. Obtinguda aquesta 
informació, s’elaborarà una valoració qualitativa del 
resultat per tal de marcar nous objectius

Totxana

1.3.2.  
Augmentar la 
participació i 
assistència en 
les activitats 
del Casal

1.3.2.1. Redactar un document on es doni resposta a les necessitats i 
mancances identificades a la Diagnosis mitjançant activitats programades al 
Programa d'Activitats del Casal

Redactar el document i presentar-lo a Totxana.
Equip 
tècnic

1.3.2.2. Redactar una proposta de document per avaluar les activitats del 
Casal. Aquest document a de recollir entre altres factors, els  indicadors 
(asistencia, gènere, edat, etc.) balanç econòmic i propostes millora

Redactar i presentar el document a Totxana.
Equip 
tècnic

1.3.3. 
Dinamitzar la 
plaça Sóller

1.3.3.1. Programar una activitat mensual per dinamitzar la plaça Sóller

Remetre’ns al punt d’indicadors de la Memòria.. 
Obtinguda aquesta informació, farem una valoració 
qualitativa del resultat per tal de marcar nous 
objectius.

Comissió 
programac
ió



Pla d’acció
Àmbits principals

Economia social i solidària Mercat Importa, Banc del temps, formacions, ...

Cultura Programació d’espectacles, concerts, exposicions, ...

Joventut Dinamització del Casal de Joves de Porta i del teixit juvenil del barri.

Agroecologia Dinamització dels horts comunitaris, participació Setmana Consum Responsable i a la 

Taula d’ecologia

Feminisme Aplicació de la perspectiva de gènere a l’entitat, sensibilització, … 

Salut mental Grups de suport d’AFEM, xerrades i assessorament.

Formació i inserció sociolaboral Cursos, jornades, tallers i acompanyament.

Cultura popular i tradicional Castanyada, Carnaval, Sant Jordi, Sant Joan,… 

Educació en el lleure Sortides de l’A. S. Creu del Sud, realització curs de monitorage, ...



Pla d’acció

Objectius generals

1. Consolidar la gestió comunitària de La Bòbila

2.  Impulsar l’acció comunitària al barri de Porta

3. Realitzar una òptima gestió administrativa de La Bòbila



Governança



Calendari

Cada trimestre

Tallers: català, castellà, treballs manuals, kick 
boxing, rap, espai d’art, reforç escolar, Bici’s Porta, 

memòria històrica, grup de llana Teixim el Barri

Activitats: xerrades, exposicions, concerts, jam 
sessions, cinefòrums, espectacle dinamització plaça 

Sóller, jam sessions, activitat específica per 

adolescents, activitat en col·laboració amb Casal de 

Gent Gran Casa Nostra, taller de capgrossos, 

gimcana intergeneracional, cinefòrum, concerts 

petit format, concerts per infants, cicle 

d’espectacles familiar

Primer trimestre

Formacions: sonorització d’espectacles, 
perspectiva de gènere per entitats, primers 

auxilis, programari lliure, cicle Treballar a 

l’hivern. 

Festes populars: Carnestoltes

Activitats: 8 de març, jam session, marató 
energètica



Calendari

Segon trimestre

Taller:  curs de monitora de lleure amb 
perspectiva intercultural

Formacions: organització i gestió del 
servei de bar, economia social i solidària, 
cicle treballar a l’estiu

Festes populars: Sant Jordi, La Cultura va 
de Festa, Festa Major de Porta, Sant Joan

Activitats: espectacle dia de la diversitat 
sexual i de gènere, dia del poble romaní, 
Setmana Consum Responsable, Mercat 
Importa

Tercer trimestre

Taller: agroecologia 

Formacions: creació i disseny de 
cartelleria, masculinitats

Festes populars: la  Mercè

Activitats: concert d’estiu del Casal de 
Joves, Pàrking day, xerrada per 

l’Emergència climàtica, Gran 

Graellada, festa final de curs, festa 

inici de curs

Quart trimestre

Formacions: acompanyament i 
implantació del Banc del temps, gestió 

d’entitats

Festes populars: Nit d’ànimes, 
Castanyada, Nadal

Activitats: Dia contra les violències 
masclistes, Aniversari La Bòbila, 

Assemblea General Ordinària, Mercat 

Importa



Indicadors d’avaluació

1. Balanç Comunitari: és una eina de rendició de comptes i millora contínua dels processos de 

gestió comunitària de projectes o espais comuns. 

2. Indicadors Xarxa de Casals de Barri: un model d’indicadors compartit per avaluar la gestió i 

el funcionament de tots els casals de barri.

3. Indicadors propis de La Bòbila: una bateria d’indicadors propis o singulars” del projecte per 

poder recollir aquella informació d’interès que no quedi recollida en els dos sistemes 

anteriors. 



Estudi econòmic



Seguim fent barri!


