d’Energies
Comunitàries
a La Verneda
i la Pau
DEL 28 DE MAIG
AL 3 DE JUNY

Durant tota la setmana i en diversos equipaments del barri
es realitzaran activitats sobre com enfortir la gent a través
d’organitzacions com l’Escola d’adults o la PAH, es debatrà sobre
espai públic i gènere, reunirem dones cosidores de tota la ciutat,
analitzarem com resoldre problemàtiques de carrer a través de
la seguretat humana, es presentaran projectes de salut que habiten al barri, dedicarem un espai per parlar sobre violència contra
les dones i es discutirà sobre la representació de les dones als
mitjans de comunicació.
A més, podreu visitar exposicions d’altres col·lectius al voltant de
la dona. Més informació a la web.
Han participat en la conﬁguració de les activitats: Escola d’adults La VernedaSant Martí (Àgora), Associació de dones Heura, Espai Dona La Pau, Les
Vernedes, CAP La Pau, Coordinadora d’entitats VERN, Centre de Serveis Socials,
IES Salvador Seguí, Escola Els Horts, ONG Centre Sant Martí, Fundació Futur,
Banc del Temps, Servei de prevenció i convivència, Pla de Barris, Districte de
Sant Martí, Casal Cívic La Pau, Centre Cívic Sant Martí, Casal de barri la PauPiramidón, Casal de barri Verneda.

Activitats gratuïtes. Inscriu-te a
www.energiescomunitaries.barcelona
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CONSTRUÏM EL LLEURE DE BASE
COMUNITÀRIA AL BARRI

A QUI VA ADREÇADA?
Veïns i veïnes del barri,
entitats i equipaments

Debat-taller

COPRODUCTORA
Cooperativa La Fàbrica i Servei de prevenció
i convivència

Dilluns, 28 de maig, de 10:30h a 13h
Per conﬁrmar

Reﬂexionarem sobre com entenem el lleure
comunitari i com podem aplicar-lo al barri.
Aprofundirem en: Com podem vincular al
lleure educatiu de base comunitària altres
entitats, famílies i joves que hi ha al barri?
Com les escoles i les entitats de lleure podrien connectar-se per conﬁgurar una comunitat d’aprenentatge?

EXPERIÈNCIES CONVIDADES
Camins escolars, Taula de prevenció
de Roquetes, Associació Madres Contra
la Droga de Madrid, Taula de convivència
del Bon Pastor
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A QUI VA ADREÇADA?
Professionals, entitats i ciutadania
interessada en el lleure i educació
des de la comunitat

Xerrada-debat
Dimarts, 29 de maig, de 17h a 20h
Centre Cívic Sant Martí [Sala d’actes]

COPRODUCTORES
IMEB Programa Baobab, Mijac La Verneda
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EL PAPER DE LES DONES ALS
MITJANS DE COMUNICACIÓ

Cada any, l’associació Heura organitza una
trobada literària pel 8 de març i, enguany, la
temàtica ha estat la representació de les dones als mitjans. Aquesta activitat dóna continuïtat i vol promoure un debat per respondre
preguntes com: On són les dones als mitjans?; i en el cinema, on són les directores,
les operadores de càmera, les tècniques de
so?; i en la publicitat, quin lloc ocupen elles?
Comptarem, a més d’Heura, amb l’Espai
Dona La Pau, el grup de dones Les Vernedes
i periodistes de Crític, guardonades amb el
premi Montserrat Roig 2018 per la seva revista monogràﬁca “FEMINISME(S)”.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
HUMANA DES DEL VEÏNATGE
Taller d’intercanvi d’experiències
Dilluns, 28 de maig, de 16h a 20h
Casal de Barri Verneda [Sala gran]

Espai d’intercanvi d’experiències i reﬂexió al
voltant dels conceptes de convivència i seguretat humana des del veïnatge, un canvi de
paradigma enfront de la seguretat. Volem
repensar com, des de les persones, es pot
resoldre determinades problemàtiques de
barri, veure les oportunitats i generar xarxa.
Ens ﬁxarem en les vivències d’altres llocs
per aprendre’n.

A QUI VA ADREÇADA?
Dones comunicadores i persones
interesssades en la comunicació
COPRODUCTORES
Associació de dones Heura, Espai Dona
La Pau, grup de dones Les Vernedes,
El Crític
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COM CONSTRUÏM LA POLÍTICA
D’ACCIÓ COMUNITÀRIA
DES DE LES ASSOCIACIONS
DEL TERRITORI?
Xerrada-debat
Dimecres, 30 de maig, de 17h a 19:45h
Casal Cívic Barcelona - La Pau [Sala gran]
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Es tracta d’una sessió de treball per a compartir una mirada crítica i valorar el rol de
l’associacionisme en la política pública d’Acció Comunitària, així com per a proposar i deﬁnir les línies estratègiques que hauria d’incorporar la redeﬁnició del Pla de Suport a les
associacions.

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
QUE FAN SALUT, EDUCACIÓ
I SERVEIS SOCIALS AL BARRI

La sessió serà col·laborativa i comptarà amb
la presentació i dinamització de l’Enric Canet,
director de Relacions Ciutadanes del Casal
dels Infants del Raval de Barcelona i membre
del Consell d’Associacions de Barcelona. Tindrem amb nosaltres persones vinculades al
teixit associatiu de la ciutat i a organitzacions
del territori.

Presentació - xerrada
· Dimecres, 30 de maig, de 16h a 17:30h
· Divendres, 1 de juny, de 9:30 h a 11h
Casal de Barri La Pau-Piramidón. [2a planta]

Els serveis socials, l’educació i la salut comunitària estan implicant a diversitat de serveis, entitats i ciutadania del barri. Hem estat creant peces de vídeo que en permetin la
seva difusió i que presentarem acompanyades dels promotors i participants, com són el
“Fem salut, fem barri”, el JO+VE, l’Escola de
Salut de gent gran, la Taula d’habilitats parentals, el projecte Palmera News o el projecte de lleure comunitari impulsat per Mijac
La Verneda, emmarcat al programa Baobab.

A QUI VA ADREÇADA?
Responsables d’entitats i projectes
col·lectius (no professionals), persones
voluntàries activistes i ciutadanes
COPRODUCTORA
CAB - Torre Jussana
PERSONES CONVIDADES
Oriol Nicolau, activista en l’àmbit de
l’associacionisme i la participació juvenil,
Ancor Mesa, sociòleg i activista en l’àmbit
veïnal, Montserrat Garcia, activista en
l’àmbit de la diversitat funcional i Antoni
Santos, vicepresident de la Coordinadora
d’entitats de La Verneda – Sant Martí
(VERN).

A QUI VA ADREÇADA?
A tota la ciutadania interessada
COPRODUCTORA
CAP La Pau, Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB), Centre de Serveis
Socials, Escola i AMPA Els Horts, Banc
del Temps La Verneda, Mijac La Verneda,
IMEB Programa Baobab, Escola i AMPA
La Palmera, Teleduca, educació i
comunicació.
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NO VOLEM VIOLÈNCIA.
COM ABORDEM LES VIOLÈNCIES
CONTRA LES DONES I COM
PODEM DONAR UNA RESPOSTA
DES DE LA COMUNITAT?

compartits? Reﬂexionarem i construirem
aprenentatges amb la ﬁta d’endur-nos coneixement i eines pràctiques.
A QUI VA ADREÇADA?
Persones vinculades al teixit associatiu,
col·lectius i moviments socials del barri.
Ciutadania i professionals interessades

Xerrada-debat
Dimecres, 30 de maig, de 17:30 a 20h
Casal de Barri La Pau-Piramidón. [2a planta]

COPRODUCTORES
Cooperativa Alencop, Escola d’adults
de La Verneda - Sant Martí, la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH),
Activament, Fundació Marianao

Volem debatre sobre les violències que pateixen les dones, aprofundir i aprendre a partir
de les visions de professionals de proximitat
del barri i de dones que detecten situacions
de maltractament. I entre totes identiﬁcar
eines per acompanyar i respostes de suport
i cura. Per iniciar el debat comptarem amb
una performance de teatre de l’oprimit a càrrec de Les Magdalenes.

EXPERIÈNCIES CONVIDADES
La Troca de Sants, Xarxa Sense Gravetat
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COPRODUCTORES
Associació de dones Heura, CAP La Pau,
grup de dones Les Vernedes, Utopia
Barcelona, Espai Dona La Pau, Fundació
Surt – Xarxa de mentores, grup de teatre
Les Magdalenes, Centre de Serveis Socials
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TROBADA DE DONES
COSIDORES
Espai d’intercanvi, dinar i mostra
Divendres, 1 de juny
· De 9:30h a 14h, Casal de Barri
La Pau-Piramidón. [2a planta]
· De 14h a 16h, dinar a la plaça la Pau
· De 16h a 20h, mostra de dones
cosidores, activitats per a infants
i adults i música a la plaça la Pau

COM SÓN LES ORGANITZACIONS
QUE APODEREN?

Al voltant de la costura, diferents grups de
dones de la ciutat s’estan organitzant per a
promoure projectes d’activitat econòmica i
autoocupació. A partir de l’interès del grup
de dones i costura de La Verneda obrirem un
espai d’intercanvi entre projectes de dones
per afavorir el coneixement mutu, l’intercanvi d’experiències i aprenentatges i la creació
d’una xarxa de suport entre aquests. La trobada tindrà com a punt ﬁnal una mostra dels
treballs realitzats per les dones a partir de
les 16h a la plaça la Pau.

Debat metodològic
Dijous, 31 de maig, de 16h a 20h
Zona enjardinada davant del Casal Infantil
El Drac [cruïlla C/Binèfar - Via Trajana]

A partir de les experiències de les entitats
coproductores volem conèixer els ingredients que fan que les organitzacions ajudin
a les persones que en formen part a apoderar-se: Com ha de ser la comunicació en
els grups i entre ells? I els espais de presa
de decisions? És el suport mutu un element
clau per fer que els grups agaﬁn força i puguin assolir els seus objectius? Quins obstacles trobem a l’hora de promoure lideratges

A QUI VA ADREÇADA?
Dones que impulsen i participen
en projectes de costura
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una exposició, un llibre, una cançó i una web.
És només la primera fase del projecte sorgit
al centre Ton i Guida.

COPRODUCTORA
ONG Centre Sant Martí
EXPERIÈNCIES CONVIDADES
Més amb menys Roquetes, grup de costura
Centre Cívic Trinitat Vella, grup de costura
Centre Cívic Besòs, ONG Centre Sant Martí,
Teixint Vincles, Diomcoop, Dones Klem,
Mujeres Pa’lante, Fundació Pare Manel

A QUI VA ADREÇADA?
A tota la ciutadania
COPRODUCTORES
Centre Ton i Guida

DINAR
(FUNDACIÓ FUTUR)
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VECINA BAJA TU SILLA:
ESPAI PÚBLIC I GÈNERE

Dinar

Debat públic

Divendres, 1 de juny, de 14h a 16h

Divendres, 1 de juny, de 18h a 20h

Plaça la Pau

Plaça la Pau

A La Verneda i la Pau, com en altres barris
de la ciutat, les dones pateixen agressions
i assetjament al carrer. En aquest debat públic, el col·lectiu de dones Les Vernedes ens
conviden a reﬂexionar sobre les causes i les
conseqüències d’aquesta situació i a conèixer experiències que promouen l’ocupació
de l’espai públic per part de les dones. El
mateix debat serà una acció reivindicativa
anomenada “Vecina baja tu silla”, que dóna
continuïtat a les realitzades en els darrers
mesos per part de les coproductores.

Aproﬁtant la trobada de dones cosidores, us
convidem a dinar al carrer i celebrar la companyia i el bon temps. El dinar té un cost de
5 €, que s’hauran d’abonar a l’arribada. És
imprescindible la inscripció abans del 25 de
maig.
A QUI VA ADREÇADA
A tota la ciutadania
COPRODUCTORA
Fundació Futur
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Comptarem amb la moderació de la Gemma
Garcia, periodista de La Directa.

VISITA GUIADA PER
LES INVISIBLES DE ROQUETES

A QUI VA ADREÇADA?
A tota la ciutadania

Exposició
Divendres, 1 de juny, de 17h a 17:30h

COPRODUCTORES
Les Vernedes

Plaça la Pau

Un projecte que posa en valor la feina i la lluita de les veïnes d’ara i abans a partir d’una
vintena d’entrevistes a veïnes de les Roquetes i que ha servit per posar llum a la feina invisible que les dones van fer al barri a l’hora
de reivindicar i aconseguir millores de qualitat de vida. Els testimonis s’han convertit en

EXPERIÈNCIES CONVIDADES
Taula de dones de la Marina,
grup de les marxes exploratòries
del Bon Pastor i Trinitat Vella
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LES INVISIBLES
DE ROQUETES

C

Centre Ton i Guida

Fundació Surt

Divendres, 1 de juny

Del 28 de maig al 3 de juny

Plaça la Pau

Espai per conﬁrmar

Projecte fotogràﬁc que han treballat a partir
de les imatges sexistes que la publicitat reprodueix. Des de l’autoqüestionament i amb
ironia, durant un any han deconstruït i creat
imatges per contribuir a trencar estereotips
i violències masclistes quotidianes, sovint,
normalitzades.

Amb aquesta exposició volem trencar el paper que les veïnes de Roquetes han tingut i
tenen en la construcció del barri, destacant
la seva contribució al teixit comunitari i la
seva participació activa en els moviments
socials i veïnals. Un petit homenatge a totes
les lluitadores invisibles que amb la seva experiència, implicació i organització han dotat
de dignitat la vida, les relacions i els espais.

B

SOM
NOSTRES

D

LA REPRESENTACIÓ
DELS COSSOS DE LES DONES

DONES DE BARCELONA.
ITINERARIS HISTÒRICS

Drac Màgic

Regidoria de Dona i Drets Civils
i els Consells de Dones dels Districtes
de Barcelona

Del 28 de maig al 3 de juny

Divendres, 1 de juny

Centre Cívic Sant Martí

Plaça la Pau

L’exposició mostra una selecció d’imatges
dels deu volums de la col·lecció Dona i Moviments Urbans, publicats entre 1996 i 2015
sota la coordinació de la historiadora Isabel
Segura, que posa en relleu el protagonisme
de les dones de Barcelona en la construcció
de cada districte de la ciutat. L’obra s’estructura en eixos temàtics: el treball domèstic i
d’atenció, el treball remunerat i les accions
comunitàries i polítiques.

L’exposició té com a objectiu la iniciació en la
lectura crítica de la representació que fan els
mitjans de comunicació audiovisual del cos
femení, desxifrant els missatges ocults que
tenen les imatges per tal de posar en evidència els prejudicis adquirits, que contribueixen
a que tinguem una percepció condicionada
del propi cos. El recorregut que proposem
situa les imatges actuals en relació a les del
passat, establint paral·lelismes.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
· La primera mitja hora de cada activitat
estarà destinada a l’acollida i inscripció
de les persones assistents.
· Les activitats són gratuïtes però cal
inscripció prèvia a través de la web:
www.energiescomunitaries.barcelona
· Hi haurà servei gratuït de ludoteca infantil i un servei alternatiu a la comunicació auditiva per aquelles persones
que ho necessitin. Qui vulgui gaudir-ne
ho haurà d’especiﬁcar seleccionant

la casella corresponent del formulari
d’inscripció abans del 25 de maig.
· El dinar del divendres, a la plaça de
la Pau a partir de les 14h, és obert a
tothom i té un cost de 5€. S’haurà de
pagar físicament a l’arribada i s’entregarà el tíquet a la taula del càtering en
passar a recollir el dinar.
· En el cas que faci mal temps, informarem sobre l’espai alternatiu de les activitats a l’aire lliure.

energiescomunitaries@bcn.cat
energiescomunitaries.barcelona
@energiescomunitaries
#ConnectemComunitats
@ComunitariesBCN
·8·
#EnergiesVernePau

· L’organització entregarà una enquesta de valoració per activitat al ﬁnal de
cada sessió. Si us plau, emplena-les i
entrega-les a la persona responsable.
La teva opinió ens ajuda a millorar.
· L’organització es reserva el dret de
modiﬁcar la programació per raons de
força major.
· Si tens qualsevol dubte, problema o
urgència, dirigeix-te a l’organització de
l’esdeveniment.

