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 Introducció  
 

La Veïnal Televisió ja és una realitat en marxa com un prototip que a partir d’una xarxa de 

projectes audiovisuals treballa per esdevenir una televisió oberta i participativa de la 

ciutat, pública, compartida amb el teixit comunicatiu i la ciutadania de la ciutat de 

Barcelona.  

L’estat d’alarma durant la pandèmia de la COVID-19, el confinament i la situació i 

mobilització de les veïnes i veïns de la ciutat durant aquesta etapa van accelerar la posada 

en marxa d’un canal nascut en una situació excepcional. Dos anys després La Veïnal ja 

aplega una primera xarxa d’entitats i espais consolidat al voltant d’un model de televisió 

que es continua desenvolupant i definint..  

La Veïnal, durant el 2020 i 2021 i amb els recursos justos per l'execució, ha disposat d’un 

flux de continguts audiovisuals estable i una presència i activitat continuades a les xarxes 

socials. S’han consolidat comunitats actives als barris de Sant Andreu, Carmel i Poble Sec, i 

s’ha mantingut la producció audiovisual propia.  

Desde la xarxa de col·lectius que conformen el grup motor i els col·lectius que van formant 

part i fent créixer les diverses comunitats del projecte constatem la necessitat i la demanda 

d’un servei públic de televisió comunitària. La necessitat d’una xarxa pública de centres de 

producció audiovisual. 

En aquest moment de la història en què mai les persones havíem generat tanta producció 

audiovisual, continuem la demanda principal per a què la ciutat  es pugui dotar d’espais 

col·lectius oberts i públics a on adreçar-se per produir continguts i on trobar altres veïns i 

veïnes amb les quals articular relats comuns per fugir de la individualitat i l’individualisme 

dels relats que no representen la vida de la ciutat.  

 

Continuem construint un model de televisió que posa en mans de 

les veïnes de Barcelona les eines per la representació comuna de la 

ciutat.  
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 Balanç 2021   

El 2021 va ser l’any on es va materialitzar un dels objectius principals de La Veïnal: la 

posada en marxa dels tallers audiovisuals als barris. En aquests tallers es van voler donar 

eines a veïns i veïnes per construir el relat de la seva pròpia realitat i compartir-ho a través 

d'aquest mitjà comunitari, obrint espai per debats que considerem necessaris.  

Al mateix temps, es va continuar mantenint el flux de continguts audiovisuals al web i fent 

difusió d’aquests mateixos a les xarxes socials del projecte, de manera de mantenir viva la 

comunitat que s’és construint al voltant del projecte i enfortir xarxes. 

Antecedents: orígens i fites del projecte 

El març del 2017, diferents col·lectius audiovisuals ens vam reunir per començar a parlar 

de la construcció d’una nova eina comunicativa a la ciutat.  Dins d’un enriquidor i intens 

procés de creació conjunta, els actuals col·lectius que impulsem La Veïnal vam elaborar un 

primer esborrany de projecte per a establir les bases i explicar la proposta d’una nova 

televisió pública  sota gestió comunitària i amb lògica participativa, descentralizada, 

plantejada com a un recurs de producció audiovisual de proximitat per a veïns i veïnes que 

trobàvem a faltar a Barcelona. 

El desenvolupament col·laboratiu del projecte ens va permetre cohesionar i enfortir el 

grup motor i alhora tenir un marc teòric-metodològic-propositiu.  El 2018  s’inicia una 

ronda de presentacions de la proposta a diferents àrees de l'ajuntament com a la Regidoria 

de Participació i Districtes o l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). 

Des de mitjans de 2018 formem part del programa Cultura Viva de l’ICUB. Com a accions 

del programa es treballa en una prospecció per avaluar el grau de suport del projecte al 

teixit associatiu i comunitari de la ciutat amb un resultat positiu en més de 40 entitats, 

xarxes i espais comunitaris. Es treballen aspectes com el model de governança i 
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l'estructura organitzativa així com la marca i el logo que ara conformen la identitat gràfica i 

l’estratègia i pla de comunicació. 

Una tercera etapa de desenvolupament i proposta de televisió comunitària i participativa 

arriba el 2019 i té un caràcter més exogen. Es basa en el co-disseny col·laboratiu (i per tant 

comunitari) del projecte lligat al pla de comunicació i a la presentació del projecte a 

col·lectius dedicats al vídeo social i/o participatiu, així com al teixit comunitari i social de la 

ciutat i davant d’altres experiències europees similars a La Veïnal, amb l'objectiu d'establir 

sinergies, mecanismes de col·laboració i disposar d’un projecte que respongui a la lògica 

comunitària. Les quatre grans metes que es van assolir són: la mobilització de 

suport/demanda de la proposta; l'obertura i consolidació del grup motor; la presentació 

del projecte a la ciutadania i la continuació del desenvolupament de la TV comunitària 

(sobretot el que té a veure amb la programació, el model de finançament, la governança i 

el desenvolupament tecnològic). 

La cuarta etapa arriba al 2020 amb la fase de posada en marxa. La televisió comunitària és 

una necessitat de la ciutat que ha estat expressada per una àmplia diversitat de veus del 

teixit social i comunitari de la ciutat, que s’han implicat de diverses maneres en el procés 

de donar forma i sentit a la proposta. Amb la pandemia i sota el lema 

#FemLaVeïnalDesDeCasa es posa en marxa el canal de televisió en format beta.  

En aquesta etapa, el col·lectius del grup impulsor de de La Veïnal constitueixen l’AXAC 

(Asociació Xarxa d’Audiovisual Comunitaria) com un pas endavant sòlid pel 

desenvolupament d’aquest projecte de ciutat. 

El 2021, va ser una etapa del desenvolupament comunitari de La Veïnal, que va consistir en 

continuar ampliant la comunitat enxarxada i consolidar comunitats existents en 

enclavaments territorials mitjançant la dinamització de grups i processos d'audiovisuals 

participatius als barris de Sant Andreu, Poble-Sec i El Carmel. Es van materialitzar les 

primeres produccions audiovisuals desenvolupadas als barris, visibilitzant realitats de les 

veïnes de la ciutat i es va avançar en la suma de capital social al projecte amb la suma 
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d’entitats participants, tant als holons dels barris com algunas sense vinculació territorial. 

També es va dur a terme una campanya de comunicació “La tele que fa visible la teva 

realitat” orientada a la captació d'audiència i posicionament de La Veïnal a la ciutat de 

Barcelona.   

 Prova pilot, La Veïnal Beta:  

 La Veïnal des de Casa· 

És el nom de campanya d’arrencada del canal el 2020, durant el confinament. A l’abril el 

blog del projecte es transforma en un agregador de continguts que els col·lectius de la 

ciutat o les veïnes i veïns volen compartir des de la situació d'aïllament.  

Articulació comunitària 

Després de la situació de confinament, amb el retorn a les aules i als llocs de treball, La 

Veïnal reprèn la proposta planificada prèviament a la COVID19. Generar nuclis per barris i 

que siguin les veïnes, col·lectius i persones les que mitjançant l’acompanyament de La 

Veïnal, s’organitzin per generar continguts des de la coordinació entre les diferents parts. 

Així, abans d’acabar l’any s’han realitzat les primeres trobades col·lectives als barris de 

Poble Sec i Sant Andreu amb un alt nombre de participació. En el següent apartat -

articulació comunitaria- expliquem més detalladament com han estat aquestes sessions. 

Producció audiovisual i suport tècnic 

Un dels objectius fonamentals del projecte de La Veïnal és poder donar eines perquè les 

veïnes i els veïns de la ciutat i les entitats que la conformen puguin comunicar-se 

mitjançant l’audiovisual i no solament ser receptores dels continguts audiovisuals que 

compartim. Es tracta de que elles mateixes siguin les productores d’aquests continguts. 

Aquests acompanyaments poden fer-se de diferents formes i abarcant diferents procesos 

de la producció audiovisual. Alguns exemples son: 

1. Tallers de vídeo participatiu 
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2. Gravacions i/o edició sota demanda 

3. Streamings i estrenes 

Quin model de televisió estem desenvolupant 

El confinament va limitar moltes possibilitats d'articulació comunitària que van venir 

després, quan vam poder sortir de casa. Però partint del fet que a la ciutat hi ha una 

quantitat i qualitat de producció audiovisual sense precedents i convivim alhora amb 

persones, espais i col·lectius amb capacitat pròpia de producció de contingut audiovisual i 

que aquest contingut sovint s'aboca a les xarxes o els canals digitals (youtube, vimeo, etc.) 

plantegem una arrencada amb el què podria anomenar-se com una mena de portal 

agregador de continguts relacionats amb la ciutat de Barcelona. És a dir, la cultura 

audiovisual que els veïns i veïnes de la ciutat produeixen. Això li dona el sentit de televisió 

veïnal de la ciutat, però és aquí on entra el factor comunitari.  

L'objectiu comunitari es dirigeix cap a que aquests espais temàtics (i ara, post confinament, 

els territorials) s'articulen al voltant d'una comunitat que pugui fer una curadoria de 

continguts. Prendre les decisions editorials de la seva secció, entenent aquesta secció 

temàtica o territorial, com un espai autònom de debat i presa de decisions sobre quin 

contingut ha d'arribar al canal, què cal produir i quines qüestions al voltant de la temàtica 

no s'està abordant.  

Sobre això s'han d'afegir dos elements fonamentals, la producció participativa i 

l'acompanyament audiovisual que son els elements igualadors. És a dir, allà on no tots els 

espais i col·lectius tenen els mateixos recursos i capacitats de producció audiovisual, La 

Veïnal ha de poder desplegar recursos que facilitin, sobretot, que ningú no es quedi fora o 

enrere del relat i que aquest sigui una decisió col·lectiva. Aquest model, ajustat a la realitat 

d'un veïnat amb molta capacitat de producció audiovisual que omple les xarxes i canals 

digitals, s'ajusta a una idea (en procés de desenvolupament) de curadoria i producció 
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comunitària de continguts a partir de metodologies participatives que és, en el fons, cap a 

on es dirigeix el projecte i del que no tenim referents d’experiències similars. 

Finalment, amb el desplegament de la proposta, La Veïnal vol esdevenir un projecte 

facilitador, que mitjançant l'expressió audiovisual ajudi a enfortir relacions als territoris 

ajudant a construir barris més cohesionats. 

 

Projecte La Veïnal 2022 

L'estratègia per a La Veïnal en aquest 2022 passa per cinc eixos de treball fonamentals 

1 . Per una banda cal sostenir la estructura tècnica i humana que garanteixi el flux de 

continguts i comunicació que esdevé el canal de comunicació actiu i viu. També que 

permeti la participació activa de la Veïnal a les activitats del programa Cultura Viva. Al 2022 

tenim també el repte de reestructurar la organització interna i posar en marxa la oficina 

técnica. 

2 - Per un altra banda és fonamental continuar la tasca de dos anys 2021 als holons de 

barris i mantenir l’acompanyament i la dinamització de l’articulació comunitària allà on 

sigui necessària. Parlem de Sant Andreu, Carmel i Poble Sec. 

3- En tercer lloc cal continuar impulsant les linies estrategieques que permetin garantir que 

el projecte de televisió comunitària avança cap a esdevenir un projecte de ciutat, de televisió 

pública i de gestió comunitària. 

4 - És necessari desenvolupar una tasca d'enfortiment de les relacions amb les diferents 

xarxes d'equipaments i estructures municipals de proximitat i avaluar la possibilitat, a 

partir d'aquestes relacions, de desenvolupar projectes audiovisuals comunitaris. A través 

d'aquesta tasca l'objectiu implica sumar als recursos i la capacitat audiovisual instalada per 
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l'Ajuntament
2
, el coneixement i la metodologia de treball de La Veïnal per iniciar activitats 

audiovisuals que esdevinguin motors de l'enfortiment comunitari de la ciutat. 

5 - Per últim i com a objectiu transversal que acompanya a totes les fases d'execució del 

projecte es vol impulsar el qüestionament i seguiment estratègic que inclogui una avaluació 

dels presents objectius i una valoració financera del projecte. 

Aquest eixos estratègics es poden desglossar en els següents eixos de treball i accions: 

Governança, estructura de funcionament i estratègia 

Després de molts anys de treballar dins d’una estructura d’organització basada en 

l’holocràcia, i tenient en compte el ritme i el volum de decisions d’un projecte ampli, divers 

i en constant creixement, ens veiem amb la necessitat d’implementar una modificació de la 

estructura organitzativa i de funcionament que doni resposta a les necessitats dels equips, 

projectes i finançament. Aquesta nova estructura organizativa es planteja a partir de 

quatre canvis principals a implementar durant l’any 22 i consolidar al 23.  

1. Assemblees bi-mensuals periòdiques de l’holó base 

2. Oficina técnica 

3. Implementar una nova estratègia finançament 

Els objectius estratègics d’aquests canvis: 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: Millorar el funcionament democràtic i operatiu de La Veïnal: 

Agilitzar les preses de decisions tècniques protegint i ampliant els espais col·lectius de 

decisions polítiques. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: Impulsar una estratègia amplia, a dos anys vista, que 

permeti definir accions encaminades a estabilitzar el projecte i finançar-lo adientment. 

                                                           
2
 Tota la xarxa de centres culturals de proximitat (centres cívics, biblioteques i Fàbriques de creació), 

equipaments comunitaris (casals de barri, casals de joves...) així com d’altres com els serveis socials o les 

residències de la gent gran. 
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Aquesta Oficina Técnica tindrà el rol d’avaluar i analitzar la situació del projecte i fer les 

propostes estratègiques que permet avançar cap al model de televisió pública distribuït a la 

ciutat i participat per les seves veïnes i comunitats. També és l’espai des del qual establir les 

relacions institucionals i d'incidència política i social. Donar resposta a les demandes del 

holons i organitzar i facilitar els continguts de les plenàries. Té el rol fonamental de 

dialogar amb tota l‘estructura de governança i per tant del holons per tal de dinamitzar les 

tasques i  

1) Dissenyar el pressupost del projecte, en funció de les necessitats dels diferents 

holons i la estratègia bianual.  

2) Articular els mecanismes de control i seguiment econòmic del finançament 

obtingut. 

3) Realitzar l’avaluació d’objectius i financera i produir els informes de  memòria i 

justificació del projecte. 

4) Portar gestió técnica de la comunicació de La Veïnal. 

5) Gestionar les necessitats administratives i fiscals derivades de la constitució de 

l’Associació. 

6) Dissenyar una estratègia de finançament i les corresponents presentacions, 

seguiments i justificacions, per garantir la viabilitat, solidesa i projecció de futur que 

un projecte com La Veïnal necessita.  

Desenvolupament Comunitari 

L’any 2022 comença amb molta feina de dinamització comunitària assolida, feta durant els 

darrers anys, i que ara es comença a traduir en resultats visibles i comunicables. Amb una 

comunitat audiovisual creixent i cada cop més autònoma i empoderada, pensem que el 

2022 ha de ser l’any on potenciar la difusió de les produccions fetes des dels barris i posar 
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el focus en continuar acompanyant veïnes de la ciutat en les seves auto-produccions, a 

mesura que es vagin generant grups autònoms en clau territorial i temàtica. 

Ens proposem com estratègia a llarg termini, anar avançant i activant un nou territori per 

any, així com una nova temàtica que sigui transversal als interessos dels diferents barris de 

la ciutat. Per això, aquest any ens centrarem en el barri del Carmel, on considerem que el 

context d’equipaments, entitats, col·lectius, veïns i veïnes és un punt de partida idoni per 

visibilitzar l’objectiu que ens proposem en la resta de barris. Una interrelació comunitaria 

on els diferents actors participants es combinen per a que l’impacte de l’acompanyament 

sigui positiu per a totes les bandes.  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: Consolidar el grups territorials existents impulsant la seva 

autonomía per tal d'establir grups que funcionin amb independència del acompanyament 

de vídeo participatiu constant. També buscant que representants d’aquest grups puguin 

començar a participar de les trobades de l’Holó de Comunitat.   

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: Obrir un nou barri/districte i un grup temàtic. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5:  Iniciar un primer grup temàtic per arrencar la producció no 

lligada a territori. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: Acompanyament a la posada en marxa i consolidació del 

nou l’Holó Audiovisual encarregat de gestionar i posar en marxa les demandes de 

producció audiovisual, tant de streamings com de productes de video i documental 

concrets.  

 

Ampliar la participació de membres de l’holó base en comunitat  

Es continua fent un treball invisible de formigueta per anar ampliant la comunitat del 

projecte. Aquesta comunitat pot participar i vincularse a diversos nivells: Participant dels 

holons territorials o temàtics, difonen les seves produccions per la Veïnal, o fent 

col·laboracions basades en la economìa social i solidària de cessió d’espais o recursos.  
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També continuarem treballant per generar nous projectes i per coordinar i donar-li sortida 

a les peticions que arriben.  En especial es treballarà en acompanyar el nou Holó 

d’Audiovisual que neix de la re-organització sortida de l’oficina tècnica amb l’objectiu de 

donar resposta solvent i àgil a les demandes de producció audiovisual que arriben a La 

Veïnal. 

 

Consolidació i acompanyament dels grups existents   

 

Holó de Sant Andreu 

El treball de dinamització dut a terme al districte de Sant Andreu va permetre el naixement 

de l’holó de Sant Andreu. El grup va valorar l'experiència molt positivament i continuarà 

treballant i produint contingut audiovisual durant el 2022 sobre els barris de Sant Andreu. 

A l’holó participen activament veïnes i entitats de tres barris del districte: Sant Andreu del 

Palomar, Baró de Viver i la Sagrera. Un dels reptes d’enguany és incorporar un altre 

territori de Sant Andreu.  

La proposta pel 2022, sortida del mateix grup, és continuar fent trobades mensuals de 

forma autònoma, amb l’objectiu de fer 3 produccions audiovisuals, on, mínim dues, serien 

un Magazine de televisió. El grup continuarà treballant, ja de forma autònoma la 

dinamització i continguts de les trobades, però continuarà precissant d’acompanyament 

per part de l’equip de La Veïnal, per l’elaboració d’aquestas tres produccions. Un 

acompanyament que vagi supervisant i recolzant les necessitats que puguin sorgir, i què es 

donará en 3 moments bàsics: Elaboració del guió, gravació dels programes i edició.  

 

Holó del Carmel 

Durant el 2020-21 al barri del Carmel hem articulat un projecte de comunicació audiovisual 

i comunitari on hi participen entitats, equipaments, veïnes a títol individual, col·lectius de 

base, etc. 
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En aquest projecte s’hi ha vinculat també l’Agencia de Salut Pública de Barcelona, 

ampliant les sessions i afegint un grups de salut mental dels barris del districte. Aquest 

grup treballa la secció de benestar emocional i salut i, el resultat del procés, ha estat molt 

positiu i ben valorat.  

 

Després de l’experiència de rodatge del seu primer Magazin, el grup està motivat per 

consolidar la seva participació com Holó territorial de la Veïnal. Per això és valora continuar 

fent posible l’espai amb un format híbrid amb el cofinançament entre La Veïnal, Carmel 

Amunt i l'Agència de Salut Pública de Barcelona per tal de sostenir el projecte durant 

aquest 2022 amb una presència continuada.  

L’objectiu del grup  hi es rodar uns 6/7 programes durant el 2022. ( 1 cada mes i mig més o 

2 mesos). De forma que tindrem un primer informatiu de barri regular vinculat directament 

a La Veïnal. Aquest procés a més de fer una acompanyament audiovisual a les 

produccions, esta permeten una consolidació de la comunitat del Carmel, inclús ha donat 

pass a resolució de conflictes entre entitats del territori. Creiem que amb el resultat a 

xarxes també ens serà molt més fàcil eixamplar la proposta a altres barris.  

Per últim, establirem un vincle amb l’Escola Piaget del Carmel, la qual té una proposta 

pedagògica i educativa afí a la participació dins el Magazine i La Veïnal, compartint 

recursos materials i de compartir produccions pròpies al canal de La Veïnal de manera que 

ens empeny a posicionar dins la web alguns espais per barris que ja comencen a produir de 

forma habitual. ( Carmel, Sant Andreu…. ).  

 

Poble-sec 

El Poble-Sec va ser un altre dels territoris que van voler engegar a principis de 2021, però 

que els recurs no van ser suficients per donar-hi continuïtat. L’objectiu pel 2022 és el 

d’articular un procés que permeti finalment consolidar l’Holó de Poble-Sec.  
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L’Aturada va arribar després de 6 trobades amb moltes entitats del territori que van 

permetre imaginar plegades com podria ser La Veïnal al Poble-Sec, i també identificar 

necessitats d’articulació comunitària i de visibilització al barri. També es van identificar 

diverses comunitats amb les que treballar: joves, població migrada i dones.   

Amb l’aturada vam continuar en contacte amb el Pla Comunitari i entitats del territori per 

engegar iniciatives d’audiovisual participatiu, amb l’objectiu que, mitjançant 

l’acompanyament, de mica en mica La Veïnal arribi a tot el Poble-Sec.       

El Poble-Sec és un territori amb molta organització, xarxa i moviment associatiu. Des de la 

Veïnal aportarem recursos d’acompanyament audiovisual però la dinamització dels grups i 

entitats es farà conjuntament amb el Pla Comunitari del Poble-Sec.  

Creació i acompanyament a un nou grup territorial  

El darrer trimestre del 2022, seguïnt l’estrategia d’ampliar un territori a l’any, i a partir 

d’una proposta que arriba per articular un procés semblant al Carmel, es començarà a 

articular l’holó del Raval, on a través de la col·laboració de la Cooperativa ÀÓ 

(CàmeresiAcció) amb els agents del territori.  S’activarà un procés d’articulació de teixit 

divers del barri per tal d’iniciar un projecte comunicatiu i comunitari aprofitant també la 

connexió amb el treball de dinamització d’una taula de comunicació comunitària del Raval 

que ha estat executant Quepo al 2021.  

La participació directa de La Veïnal des de l’inici implicarà un total de 4 sessions de 

setembre a desembre per tal de dibuixar un 2023 on seguir potenciant el Raval com un 

holó estratègic per a la televisió comunitària de la ciutat de Barcelona. 

Creació i acompanyament a un nou grup temàtic 

Finalment, des del projecte considerem estratègic el fet d’activar grups temàtics sense 

vincle territorial. Durant el 2022 es treballarà per tal de definir i valorar les posibilitats reals 

de activar un grup de treball temàtic a partir d’un dels següents eixos temàtics: 
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El feminisme esdevé un dels temes transversals als territoris i espais d’articulació de la 

ciutat. La proposta es basa en acompanyar la posada en marxa d’una xarxa d’informació 

feminista que sorgeixi des dels barris, els col·lectius de base i els veïns i veïnes de la ciutat.  

La qüestió dels Drets Laborals es un altre eix temàtic s’ha treballat amb la vinculació de 

sindicats de barri, d’habitatge i/o minoritaris ( cos, cgt, intersindical...) i podría derivar en la 

producció d’un informatiu laboral de “marca blanca” que suposi una font d’informació 

sobre les diferents necessitats, drets i dubtes en relació a l’entorn laboral. 

Per iniciar aquesta exploració hem acordat un primer acompanyament durant el primer 

trimestre del 2022, per recolzar la campanya sorgida del Sindicat d’Arts gràfiques i 

audiovisuals (CGT), format per realitzadors/es, dissenyadors/es i tècnics/es.  

Una vegada exposada l’estratègia 2022, considerem que calen més mans i persones que 

formin part de l’holó comunitat per poder arribar a articular els processos i les demandes 

que ens van arribant i que van sorgint. En aquesta línia, pensem en persones d’altres 

holons com per exemple el de comunicació, que podrien trobar una forma híbrida de 

participar també amb la part comunitaria del projecte, que finalment és aquella que aporta 

continguts comunicables.  

Canal online de televisió i comunicació 

L'àrea de comunicació és l’encarregada de mantenir viu el webTV amb els continguts que 

provenen dels tallers realitzats als barris actius, així com de material enviat per entitats i 

particulars de la ciutat de Barcelona. Alhora dinamitza aquest continguts a través de les 

xarxes socials del projecte, com son Instagram, Facebook, Twitter i Telegram, i el butlletí 

mensual. 

Per al que fa a comunicació del projecte finançat per l’ICUB 2022 proposem dar continuïtat 

al projecte 2021, com és garantir la pujada de continguts al web i la dinamització d’aquests 

amb l’activitat estable de les xarxes i els resums de curatoria de continguts, donant suport  
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i visibilitat a les activitats realitzades als barris i a la xarxa comunitària que es teixeix al 

voltant d'aquestes. 

Per últim, considerem fonamental fer una renovació del web, reorganitzant les categories 

dels continguts i donant-li una funcionalitat i  imatge que s’acosti més a la d’una web tv. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7: Manteniment diari dels continguts audiovisuals del web 

laveinal.cat. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 8: Manteniment setmanal de la comunicació digital que inclou: 

Elaboració mensual del resum de projectes destacats i difusió. Manteniment setmanal de 

les xarxes socials. Re-estilització i re-ordenació del canal web. 
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Pressupost subvenció nominativa ICUB – 2022 
Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat. Treballs realitzats per entitats 

associades a l’AXAC - IVA inclòs            

PARTIDES DE DESPESA IMPORTS 

ESTRATÈGIA 

Disseny estratègia projecte de ciutat com a televisió comunitària: 2.957,78 € 

Trobades d'enxarxament i presentacions aliances estratègiques de ciutat, i als barris 

on desenvolupem activitat: 

4.066,94 € 

Subtotal 7.024,72 € 

COMUNITAT 

Disseny estratègia i equip projecte comunitat 739,44 € 

Articulació comunitària i acompanyament als barris amb holons en actiu (Carmel i 

Sant Andreu) i reactivació d'holons al Raval i Poble Sec. Disseny creació holons 

temàtics (feminismes, drets laborals, ….) 

20.149,86 € 

Reunions coordinació 1.848,61 € 

Subtotal 22.737,92 € 

AUDIOVISUAL 

Disseny estratègia audiovisual comunitari. 739,44 € 

Realització acompanyament audiovisual vinculada als holons de barri. 3.697,22 € 

Reunions coordinació 1.848,61 € 

Subtotal 6.285,28 € 

COMUNICACIÓ 

Disseny estratègia comunicació 1.848,61 € 

Refresh estructura web, creació continguts digitals, conceptualització i execució pla 

de comunicació i disseny gràfic. 

16.637,50 € 

Reunions coordinació 1.848,61 € 

Subtotal 20.334,72 € 

GESTIO I FINANÇAMENT 

Disseny estratègia finançament 2.218,33 € 

Formulacions, pressupostos de serveis, administració i gestió del projecte i 

justificació subvenció 

11.463,76 € 
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Reunions coordinació 1.848,61 € 

Subtotal 15.530,70 € 

TOTAL DESPESES 71.913,33 € 

PARTIDES D’INGRESSOS IMPORTS 

Aportació ICUB 2022 64.722,00 € 

Aportació entitat 10% 7.191,33 € 

TOTAL INGRESSOS 71.913,33 € 
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