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INTRODUCCIÓ

Enguany l’Associació de Veïns del Centre ens hem centrat en tres grans projectes. En primer lloc,  la

programació estable,  que són totes aquelles activitats periòdiques que es duen a terme cada

setmana. En segon lloc, les activitats culturals lúdiques i festives, que van des de les celebracions

tradicionals fins a les actuacions al badiu de l’Associació. En tercer i últim lloc,  activitats per la

millora del barri i la convivència, que consisteix en teixir una xarxa amb el veïnat i les entitats del

barri  –així  com amb aquelles  que són d’altres  barris)  per  impulsar  projectes  de  millora  de  la

convivència i de la qualitat de vida dels nostres veïns.



   
 

 
 
 

MEMÒRIA   PROJECTE  
PROGRAMACIÓ   ESTABLE  

2019  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb   la   col·laboració   de:  

 



 
C/   Sant   Miquel   34  
08911   BADALONA   
Tel.   933-892-884  
avcentre1@gmail.com  
www.avcentre.en�tatsbadalona.net  
 

 

 

 

OBJECTIU 3  

DESCRIPCIÓ 3  

ACTUACIONS 3  
Ac�vitats   al   local: 3  

El   Badiu   dels   Nadons 3  

Anglès   per   adults 4  

Chi   Kung 4  

Jocs   de   taula 4  

Puntes   de   coixí 4  

Escacs 5  

Ac�vitats   familiars 5  

Espai   de   reunió   per   a   en�tats   i   veïnat 5  

Punt   de   repar�ment   de   cartró   pel   correfoc 6  

QUADRANT   NÚMERO   D’HORES 7  
  

2  
 

http://www.avcentre.entitatsbadalona.net/


 
C/   Sant   Miquel   34  
08911   BADALONA   
Tel.   933-892-884  
avcentre1@gmail.com  
www.avcentre.en�tatsbadalona.net  
 
1. OBJECTIU  

Oferir   al   veïnat   unes   ac�vitats   periòdiques   atrac�ves   i   que   siguin   del   seu   interès   i   serveixin  

per   fer   barri.   Afavorir   el   sen�t   comunitari,   la   cohesió   social   i   les   relacions   intergeneracionals.  

 

2. DESCRIPCIÓ  

Durant   la   setmana   el   local   està   obert   cada   dia   per   a   fer   ac�vitats   durant   un   total   de   22h,   a  

més   a   més   dels   caps   de   setmana   en   que   programem   ac�vitats   ja   sigui   de   caire   intern   per   al  

manteniment   dels   espais,   o   bé   obertes   a   la   par�cipació   del   veïnat   o   d’altres   en�tats   del  

nostre   entorn   que   ens   demanen   poder   fer-ne   ús   per   alguna   ac�vitat   o   reunió.  

 

3. ACTUACIONS  

3.1. Ac�vitats   al   local:  

Ac�vitats   setmanals   o   mensuals   adreçades   al   veïnat   en   general.  

El   Badiu   dels   Nadons  

Horari:   dilluns   de   10:00   a   13:00  

El   projecte   es   va   iniciar   a   la   nostra   en�tat   el   gener   de   2013.  

És   un   espai   obert   a   mares   i   pares   amb   els   seus   nadons.   Pensat   per   intercanviar   i  

compar�r   amb   altres   mares   i   pares   experiències,   dubtes,   pors,   inquietuds   i   alegries.  

Disposar   d’un   espai   pensat   per   que   la   mare   no   es   sen�   sola   ni   estranya.   També   els  

pares   poden   compar�r   la   seva   experiència   amb   d’altres   pares.  

Voluntàries   responsables:   Ma   Mercè   Rovira   psicòloga   clínica   i   assessora   en   infància   i  

família,   i   Mariana   Curto   psicòloga   sanitària   experta   en   pe�ta   infància   i   família.  

Par�cipació   mitjana   de   5   famílies  
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Anglès   per   adults  

Horari:   dilluns   de   16:30   a   20:30  

L’objec�u   d’aquesta   ac�vitat   és   familiaritzar-se   amb   la   llengua   anglesa   a   par�r  

d’ac�vitats   adients   al   grup   de   persones   que   hi   par�cipen.   Hi   ha   un   grup   d’iniciació,   i  

altre   més   avançat   per   les   persones   que   ja   tenen   un   nivell   bàsic.  

Par�cipació:   20   persones,   majors   de   50   anys,   homes   i   dones.  

Chi   Kung  

Horari:   dimarts   de   12:00   a   13:00  

Objec�u:   a   par�r   d’exercicis   suaus,   metòdics,   independents   i   assequibles   a   totes   les  

persones   oferir   un   espai   on   les   persones   grans   puguin   mantenir   el   seu   bon   estat   �sic.  

Par�cipació:   10   persones,   majors   de   60   anys,   homes   i   dones.  

Jocs   de   taula  

Horari:   dilluns   i   dimecres   de   17:00   a   19:00  

Objec�u:   espai   de   trobada   i   relació   al   voltant   d’una   taula   i   un   joc,   el   rummikub.  

Par�cipació:   6   persones,   majors   de   65   anys,   dones.  

 

Puntes   de   coixí  

Horari:   dimecres   de   16:00   a   19:00  

Taller   per   aprendre   a   fer   puntes   de   coixí.  

Par�cipació:   6   persones,   majors   de   60   anys,   dones.  
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Escacs  

Horari:   dijous   de   17:00   a   19:00  

Objec�u:   aprendre   a   jugar   a   escacs   tot   prac�cant   el   català.   

Par�cipació:   8   persones,   majors   de   10   anys,   homes   i   dones.  

Ac�vitats   familiars  

Horari:   un   dijous   al   mes   de   17:00   a   19:00  

Objec�u:   oferir   un   espai   preparat   on   els   més   menuts    i   les   seves   famílies   puguin  

experimentar,   descobrir   i   sobretot   jugar   amb   la   màgia   de   la   llum   i   els   colors,   les  

textures   de   la   sorra   o   l’aigua,...   

Par�cipació:   15   famílies   amb   infants   d’entre   0   i   3   anys.  

 

3.2. Espai   de   reunió   per   a   en�tats   i   veïnat  

L’AV   del   Centre   ha   estat   sempre   oberta   a   que   les   en�tats   que   no   disposen   de   local  

propi   o   bé   els   veïns   i   veïnes,   socis   i   sòcies,   que   necessiten   trobar-se   per   tractar   temes  

d’interès   veïnal   o   associa�u   i   que   no   disposen   de   local   propi,   puguin   venir   a   fer   les  

seves   reunions   al   nostre   local.  

De   manera   habitual,   les   que   anomenem   “en�tats   acollides”   perquè   fan   ús   del   nostre  

local   de   manera   programada:  

- Deixem   de   Ser   Invisibles,   quinzenalment,   dimarts   tarda.   2h  

- Som   energia,   primer   dilluns   de   mes   vespre.   2h  

- Cor   Aurica,   setmanalment,   dimarts   vespre.   2h  

- Conreu   Sereny,   setmanalment,   dimecres   punt   de   recollida   de   cistella   ecològica.   2h  
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I   altres   hi   venen   de   manera   més   esporàdica:  

- Agrupament   Escolta   Jaume   Or�z  

- Associació   de   Comerciants   BadaCentre  

- Aspanin  

- Comissió   de   Festes  

- Comissió   11   de   setembre  

- Coordinadora   d’Associacions   de   Veïns   del   Districte   I  

- Coordinadora   d’En�tats   Badalonines   de   Cultura   Tradicional   i   Popular   Catalana  

- Festa   del   Dibuix  

- Massa   Crí�ca   de   la   Bicicleta  

- Òmnium   Cultural  

- Plataforma   per   la   Llengua  

- Ponts   per   la   Pau  

- Salvem   l’olivera  

- Sindicat   de   Llogaters  

- Soca-rel   del   Círcol  

- Tantrix  

 

3.3. Punt   de   repar�ment   de   cartró   pel   correfoc  

També   fem,   dos   cops   l’any,   durant   les   Festes   de   Maig   i   la   Festa   Major   d’Agost,   a  

pe�ció   de   Cultura   de   l’Ajuntament,   es   fa   a   l’associació   el   repar�ment   del   cartró   pel  

correfoc.  
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4. QUADRANT   NÚMERO   D’HORES  

 

Programa   subvencionat:   Mesos  
d’actuació   del  

programa  

Total   hores  
mensuals  

TOTAL   HORES  

PROGRAMACIÓ   ESTABLE  12   921  

El   Badiu   dels   Nadons  9  12  108  

Anglès   per   adults  9  16  144  

Chi   kung  9  4  36  

Jocs   de   Taula  11  16  176  

Puntes   de   coixí  10  12  120  

Escacs  9  8  72  

Ac�vitats   familiars  4  2  8  

Deixem   de   ser   invisibles  4  4  16  

Som   energia  10  1  10  

Cor   Aurica  10  8  80  

Conreu   Sereny  11  8  88  

Reunions   diverses   en�tats  11  5  55  

Repar�ment   cartró   correfoc  2  4  8  
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1. OBJECTIUS  

Els  objec�us  són  promoure  ac�vitats  del  barri,  es�mular  el  veïnat  a  mantenir  tot  l’any               

l’entorn  més  amable,  gaudir  compar�nt  els  carrers  del  barri  en  companyia  dels  veïns  i               

les   veïnes   i   obrir   el   badiu   de   l’associació   al   barri   i   la   ciutat.  

 

2. DESCRIPCIÓ  

Les  ac�vitats  per  a  fer  possible  els  objec�us  marcats  són  desde  les  celebracions              

tradicionals  com  el  Cicle  de  Nadal  (taller  de  fanalets,  crida  als  reis,  etc);  fins  al                

programa  de  les  actuacions  al  badiu  de  l’Associació  o  la  festa  d’Un  dia  per  viure  al                 

carrer.  

 

3. ACTUACIONS  
- Exposició  “Dones  disrup�ves.  Arpilleres  en  acció”  de  l’Ateneu  de  Sant  Roc,  15  de              

març.  Par�cipació:  15  persones,  majors  de  40  anys,         

homes   i   dones.  

- Presentació  del  llibre  “La  càrrega”  a  la  Biblioteca         

Canyadó   i   Casagemes   Joan   Argenté,   22   de   març.   

Par�cipació:  40  persones,  majors  de  30  anys,  homes  i          

dones.  

- “Caramelles  a  Baix  a  Mar”, recorregut  musical  organitzat         

per   Soca-Rel,   27   d’abril.   

Par�cipació:  150  persones,  majors  de  20  anys,  homes  i          

dones.  

- Taller    de   Tantrix,   7   de   juny.   

Par�cipació:   20   persones,   majors   de   20   anys,   homes   i   dones.  
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- Trobada Fem  Country  a  la  Rambla,  davant  Roca  i  Pi,  9  de  juny.  Par�cipació:  120                

persones,   majors   de   45   anys,   homes   i   dones.  

- Concerts:  “Vespres  a  la  fresca  a  l’associació”,  4,  18,  23  i  27  de  juliol.  Concerts  a  la                  

fresca  a  càrrec  de  Cèlia  Vila  amb  Marc  Baltà  (Nits  d’es�u  amb  Òmnium,  dijous  4),                

Microteatre  de  Marc  Torrecillas  amb  Mònica  Van  Campen  i  Oriol  Rafel  (dijous  18),              

Júlia  Villaroel  (Associació  de  Guitarra  de  Badalona,  dimarts  23)  i  Lluís  Platero  amb              

Toni   Forteza   i   Bea   Ruiz   (Cançons   per   a   la   mar,   dijous   27).   

Par�cipació:   200   persones,   majors   de   30   anys,   homes   i   dones.  

- Trobada    Fem   Country   a   la   Rambla,   davant   Roca   i   Pi,   31   d’agost.   

Par�cipació:   120   persones,   majors   de   45   anys,   homes   i   dones.  

- Concerts “Vespres  a  la  fresca  a  l’associació”,  5  i  19  de  setembre.  Concerts  a  la  fresca  a                  

càrrec   de   BR   Acús�c   (dijous   5)   i   Benvinguts   al   Cul   del   Món   (dijous   19).   

Par�cipació:   200   persones,   majors   de   30   anys,   homes   i   dones.  

- Xerrada-col·loqui sobre  “Residu  Mínim:  un  bon  camí  pel  Residu  Zero!”  a  càrrec  de              

CEPA,   25   de   setembre.   

Par�cipació:   30   persones,   majors   de   40   anys,   homes   i   dones.  

- Acte  d’inauguració  del  curs  2019-2020,  amb  berenar  i  cantada  “Poesia  en  Cançó”  del              

Cor   Aurica,   29   de   setembre.   

Par�cipació:   50   persones,   majors   de   30   anys,   homes   i   dones.  

- Concert    d’Albert   Lario   “acús�c   &   friends”,   20   d’octubre.   

Par�cipació:  40  persones,  majors  de  40  anys,        

homes   i   dones.  

Cicle   de   Nadal  
- Visita  del  pessebre  dels  Pares  Carmelites ,  21  de         

desembre,  amb  les  associacions  de  veïns  de  Coll  i          

Pujol   i   Dalt   la   Vila.   

- Sopa  de  Pedres ,  21  de  desembre,  col·laborem        

amb   Soca-rel   del   Círcol   Catòlic.  
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- Taller  de  fanalets ,  els  infants  preparen  el  seu  fanalet  per  anar  a  rebre  els  reis,  5  de                  

gener   al   ma�,   en   col·laboració   amb   l’esplai   El   Micaquer.   Hi   van   par�cipar   45   infants.  

- Crida  als  Reis ,  després  de  veure  la  cavalcada  dels  Reis,  es  tanquen  els  llums  del  carrer                 

del  Carme  i  baixem  a  la  llum  dels  fanalets  i  cantant  les  cançons  de  cridar  als  reis                  

mentre  “plouen”  caramels  i  dolços  (repar�ts  el  dia  anterior).  En  arribar  al  Racó  d’en               

Gual  expliquem  el  conte  del  fanalet  d’en  Tasi  i  encenem  el  fanalet  gegant,  5  de  gener                 

al   vespre,   amb   gran   assistència   de   canalla.   

Festa   del   Badiu  
La  Festa  del  Badiu  és  una  festa  per  a  tota  la  família.             

Aquest  any  hem  celebrat  l’edició  número  57  de  la  Festa           

del   Badiu   al   Parc   de   Can   Solei   –   Ca   l’Arnús.  

L’Associació  de  Veïns  del  Centre  és  la  responsable  de          

l’organització  i  coordina  la  par�cipació  d’un  gran  nombre         

d’en�tats  de  la  ciutat  que  hi  col·laboren,  instal·lant         

paradetes  informa�ves  i  realitzant  ac�vitats  lúdiques  per        

als   infants.   

El  dia  de  la  Festa  va  ser  el  diumenge  5  de  maig.  Hi  van               

par�cipar  60  en�tats  i  més  de  300  voluntaris  i  voluntàries.           

En  quant  al  nombre  de  visitants  es�mem  que  van  ser  al            

voltant   de   5000.   

Festa   a   baix   a   mar   
Aquesta  és  una  festa  de  trobada  a  la  platja,  amb           

havaneres  i  una  gran  sardinada  popular.  Tanmateix,        

aquest  any  es  va  haver  de  suspendre  el  dia  abans  per  la             

previsió   meteorològica   de   pluges   intenses.   

És  per  aquest  mo�u  es  es  va  traslladar  la  celebració  al            

diumenge  16  de  juny.  Vam  reprogramar  la  cantada         

d’havaneres   i   la   degustació   de   rom   cremat.  
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Durant  la  vetllada  vam  gaudir,  per  tant,  del  tradicional  rom  cremat  i  per  l’animació  musical                

d’havaneres   vam   comptar   amb   el   grup   Els   Cremats.  

Dia   sense   cotxes:   Un   dia   per   viure   al   carrer   
Realitzat   durant   el   cap   de   setmana   del   29   i   30   de   juny.   Aquesta   festa   és   important   perquè   és  

el   fruit   de   la   par�cipació   de   molts   veïns   que,   organitzats   per   carrers,   prenen   per   un   dia   l’espai  

dels   cotxes   per   a   fer   altres   ac�vitats   que   habitualment   no   poden   fer   al   carrer:  

Dissabte   29:  

Carrer   Sant   Pau:   jocs   infan�ls,   preparació   dels   carrers   i   sopar   amb   música   de   fons.   

Sopars  als  carrers  Banyoles,  Caritat,  Caritat/Matamoros,  Mercè,  Sant  Pau,  Sant  Pere,            

Sant   Rafael,   Santa   Maria   i   Triomf.  

 

Diumenge   30:   

Carrer   Canonge   Baranera:   demostració   de   puntes   de   coixí.  

Carrer   Sant   Pau:   Gran   vermut   a   Can   Teixidó   i   actuació   de   Ritmes   i   Veus   EMMB.  

 

Altres   activitats  
Par�cipem   en   ac�vitats   organitzades   per   altres   en�tats   o   per  

alguns   dels   nostres   associats:  

● Xerrada   de   Som   Energia,   23   de   gener.   

● Reunió  oberta  de  la  plataforma  de  Deixem  de  Ser          

Invisibles   amb   els   diferents   par�ts   polí�cs,   6   de   març.  

● Campionat   de   Tantrix,   12   i   13   de   març.  

● Fira   d’artesania   i   en�tats   de   Sant   Roc,   6   de   maig.  

● Fira   d’en�tats   de   Llefià,   9   de   juny.  

● Jornada  Impulsem  l’habitatge  coopera�u,  a  càrrec  de        

l’Ateneu   Coopera�u,   18   de   juny.  

● Setmana   dels   Drets   dels   Infants   24   de   novembre.  
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● X errada   informa�va   sobre   el   perllongament   de   la   L1   del   Metro   conjuntament   amb  

l'AV   Coll   i   Pujol   i   la   Taula   de   Mobilitat   i   Accessibilitat   -   FAVB,   28   de   novembre.  

 

4. QUADRANT   NÚMERO   D’HORES  

 

Programes   subvencions  
Mesos   d'actuació   del  

programa  
Total   hores  
mensuals  Hores   totals  

ACTIVITATS   CULTURALS,  
LÚDIQUES   I   FESTIVES  11   240  

Cicle   de   Nadal  2  9  18  

Preparació   Festa   del   Badiu  5  12  60  

Preparació   Festa   a   Baix   a   Mar  5  12  60  

Un   dia   per   viure   al   carrer  1  17  17  

Vespres   a   la   fresca   a   l'Associació  3  10  30  

Activitats   culturals  11  3  33  

Participació   en   altres   activitats  11  2  22  

 

  

7  
 

http://www.avcentre.entitatsbadalona.net/


 
C/   Sant   Miquel   34  
08911   BADALONA   
Tel.   933-892-884  
avcentre1@gmail.com  
www.avcentre.en�tatsbadalona.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conxita   González,  

Presidenta  

8  
 

http://www.avcentre.entitatsbadalona.net/


   
 

 
 
 

MEMÒRIA   PROJECTE  
ACTIVITATS   PER   A   LA   MILLORA  
DEL   BARRI   I   LA   CONVIVÈNCIA  

2019  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb   la   col·laboració   de:  



 
C/   Sant   Miquel   34  
08911   BADALONA   
Tel.   933-892-884  
avcentre1@gmail.com  
www.avcentre.en�tatsbadalona.net  
 

 

 

 

ÍNDEX  

 

OBJECTIU 3  

DESCRIPCIÓ 3  

ACTUACIONS 4  
Reunions   de   junta 4  
Veïns   x   veïns 4  
RADARS 4  
Taula   d’en�tats   per   la   Gent   Gran 5  
Par�cipació   en   el   moviment   associa�u   de   la   ciutat 5  
Comunicació 6  

Pàgina   web   i   xarxes   socials 6  
Ac�vitats   de   proximitat 6  

Relacions   amb   l’Ajuntament 6  

QUADRANT   NÚMERO   D’HORES 7  
  

2  
 

http://www.avcentre.entitatsbadalona.net/


 
C/   Sant   Miquel   34  
08911   BADALONA   
Tel.   933-892-884  
avcentre1@gmail.com  
www.avcentre.en�tatsbadalona.net  
 

 

1. OBJECTIU  

Treballar  per  la  millora  del  barri  i  la  ciutat  tot  intentant  tractar  els  problemes  actuals                

com  la  gentrificació,  el  model  de  barri,  el  possible  creixement  de  la  ciutat  a  costa  dels                 

espais  natural,...  fer  trobades  amb  el  veïnat  i  En�tats  de  la  zona  per  tal  millorar  la                 

convivència  i  la  ges�ó  de  l’espai.  Impulsar  projectes  que  millorin  la  qualitat  de  vida               

dels  nostres  veïns,  copar�cipant  amb  les  en�tats  d’altres  barris  que  tenen  les             

mateixes   inquietuds   per   tal   de   treballar   en   xarxa.   

 

2. DESCRIPCIÓ  

S’han   fet   trobades   per   millorar   les   deficiències   del   barri:   aparcament,   senyalització  

deficient,   aparcament….  

Hem   par�cipat   en   les   trobades   de   la   Taula   per   la   Gent   Gran   per   impulsar   millores   i  

organitzar   les   I   Jornades   de   la   GG   que   es   van   fer   a   Badalona   i   que   tractaven   el   tema  

de   la   solitud.   Vam   par�cipar   també   ac�vament   en   les   I   Jornades   tant   a   la   sessió  

ma�nal,   amb   les   conferències   i   taula   rodona,   com   a   la   tarda   al   final   de   festa   amb  

actuació   i   berenar.   

Amb  el  projecte  VEÏNS  x  VEïNS,  del  que  som  impulsors,  hem  realitzat  reunions  periòdiques               

amb  Amics  de  la  Gent  Gran,  AV  Dalt  la  Vila,  AV  Coll  i  Pujol,  Quart  Món  PP  Carmelites…  donant                    

prioritat  al  projecte  RADARS,  en  veure  que  el  col.lec�u  de  persones  grans  que  viuen  soles  al                 

nostre  barri  és  important.  Am  la  sa�sfacció  de  veure  que  al  2019  per  fi,  pren  forma  i  es                   

formalitza  el  projecte  signant  acord  al  RADARS  Barcelona  i  l’Ajuntament,  per  tal  d’u�litzar  la               

seva   metodologia.   

Es  par�cipa  ac�vament  en  la  Taula  de  RADARS,  que  planifica  la  difusió,  metodologia  i               

seguiment  del  projecte,  programant  reunions  periòdiques  mensuals.  També  es  programa  un            

acte  de  presentació  del  programa  a  la  ciutat  que  té  lloc  a  la  rambla  de  Badalona  el  5                   

d’octubre   2019.  
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3. ACTUACIONS  

Reunions   de   junta  

cada   15   dies,   i   setmanals   quan   s’apropa   alguna   ac�vitat   que   ho   requereix.  

Durada   aproximada   de   les   reunions   2   h.   Par�cipants   de   8   a   12   persones  

Veïns   x   veïns  

reunions   trimestrals.   durada   aproximada   2   h.   Par�cipació   de   l’associació   4   persones.  

Acte  de  reconeixement  de  la  Comissió  Europea  a  la  ciutat  de  Badalona  com  a  referent  en                 

Innovació  en  envelliment  ac�u  i  saludable.  Durada  5  hores,  par�cipació  per  part  nostre,  2               

persones.  

Jornada  de  vacunació  per  la  grip,  realitzada  al  local  de  l’associació,  organitzat  per  l’Associació               

de  Veïns  del  Centre  i  els  ATS  del  CAP  Dr.  Robert  el  dia  30  d’octubre.  Durada  2;30  hores.                   

Assistents   27   persones.   Voluntàries   de   l’associació   4   persones.  

Acte   de   la   Taula   Sense   Llar,   realitzat   el   28   de   novembre.   Par�cipem   3   voluntaris   3   h.  

RADARS  

Taula   de   Radars,   reunions   mensuals   2   h.   (voluntaris   de   l’AV   Centre,   3)   

Difusió  del  projecte,  Visita  als  comerços  per  implicar-los  al  projecte  deixant  informació  i              

metodologia,  amb  repar�ment  de  cartells.  Assistència  a  medis  de  comunicació  per  parlar  del              

projecte.   10   dies   de   difusió   par�cipant,   3   voluntàries   de   l’Associació,   2   h.   

Acte  de  Presentació  del  projecte  a  la  ciutat,  realitzat  el  5  d’octubre  a  la  rambla  de  Badalona,                  

amb  actuacions,  tallers  i  berenar  per  les  persones  que  van  acudir  a  l’acte.  preparació  2  dies  2                  

h,  2  voluntàries  de  l’associació.  dia  de  la  presentació  5  h,  4  persones  voluntàries  de                

l’Associació.  

Reunions  amb  la  conselleria  de  Serveis  Socials,  per  tal  de  solucionar  la  pèrdua  de  la  persona                 

de  referència  del  Projecte  Radars,  contractada  per  l’Ajuntament.  2  d’octubre  i  6  de  novembre.               

2h.   de   l’associació   3   persones   assisteixen.  
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Taula   d’en�tats   per   la   Gent   Gran  

Formada  per  en�tats  de  la  ciutat,  formant-ne  part  ac�va.  treballem  per  pal.liar  el  procés               

d’envelliment  i  la  solitud  no  desitjada  de  la  gent  gran  al  barri  i  a  la  ciutat.  La  Taula  es  reuneix                     

cada  dos  mesos,  amb  assistència  per  part  nostre  de  2  a  1  persones.  Durada  1;30  h.  Vam                  

prendre  part  en  l’organització  de  les  I  Jornades  de  Gent  Gran  a  Badalona  sobre  solitud,                

celebrades  el  21  de  març  al  centre  cívic  de  la  Salud  i  que  vam  conclure  a  l’escorxador  amb  una                    

l’actuació  i  berenar,  que  es  va  fer  a  la  tarda.  Aquestes  jornades,  van  constar  de  ponencia                 

sobre  solitud  a  càrrec  de  Sr.  Javier  Llanguas,  taula  rodona  amb  par�cipació  de  diferents               

persones   especialitzades   en   el   tema   de   gent   gran   i   solitud.  

Assistència  134  persones,  Durada  8  hores  ,  assistència  per  part  nostre  3  persones)  .Es  va                

tancar  la  jornada  amb  actuació  i  berenar  que  es  va  fer  a  la  tarda  a  les  dependències  de                   

l’Escorxador  Assistència  de  130  persones.  Feta  la  la  valoració,  es  va  veure  interessant              

començar  a  organitzar  les  II  Jornades  a  fer  el  2020.  Consolidant  el  Grup  d’En�tats  que  formen                 

la   taula,   que   pasa   a   dir-se   “La   Teranyina,   d’en�tats   per   la   Gent   Gran”  

També  vam  coorganitzar  amb  l’En�tat  Amics  per  la  GG,  de  diferent  actes  dirigits  a  la  gent  gran                  

del  barri.  Celebració  de  berenar  verbena  Sant  Joan  el  16  de  juny  al  carrer  Sant  Miquel,                 

durada  de  l’acte,  4  hores;  assistents  80  persones;  voluntaris  de  l’Associació  de  veïns,  4               

persones.  També  es  va  preparar  celebració  de  castanyada  al  nostre  local,  juntament  amb              

Amics  de  la  GG,  el  dia  24  d’octubre,  assistència  de  60  persones  4  hores  duració,  voluntaris  de                  

la   nostra   en�tat,   4   persones.   

Par�cipació   en   el   moviment   associa�u   de   la   ciutat  

El  nostre  objec�u  és  treballar  en  xarxa  amb  la  resta  d’en�tats  de  la  zona  i  per  això                  

par�cipem   ac�vament   a:  

- Coordinadora  d’AV  del  Districte  I :  formem  part  d’aquesta  coordinadora  que  té  com  a               

objec�u   el   recolzament   unitari   dels   problemes   generals   del   districte.   Reunions   mensuals:   2h  
-    Consell   d’en�tats   del   Districte   Primer  
- Consell  de  la  Mobilitat  i  comissió  de  la  Bicicleta.  Plenari  del  Consell  de  Mobilitat,  3  de                  

desembre,   durada   4   hores.   Assisteix   1   persona   de   l’associació.  
- Fòrum  de  Medi  Ambient .  Convocada  reunió  per  el  16  de  gener,  assisteix  1  persona  de                 

l’associació,   2h.  
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- Federació  d’AV  de  Badalona  (FAVB) ,,.  es  par�cipa  en  l’Assemblea  que  organitza  la  FAVB  el  30                 

de  setembre,  Assistència,  1  persona,  durada  3  h.  Nova  reunió  en  que  també  1  persona  de                 

l’associació   par�cipa,   durada   2   hores.   

-    Comissió   d’urbanisme   –   FAVB,     reunió   quinzenal   2   hores,   assisteix   una   persona   de  

l’associació.  

-   Taula   de   Mobilitat-FAVB,    reunió   mensual   de   2   hores,   assisteix    una   persona   de   l’associació.  

-    Comissió   de   Festes   de   Badalona,   

- Comissió  homenatge  Mario  Díaz  Bielsa :  hem  par�cipat  de  8  reunions  preparatòries  de              

l’homenatge   a   celebrar   amb   mo�u   del   nomenament   com   a   fill   adop�u   de   la   ciutat.  

-  Jornades  de  debat  sobre  el  PDU  Metropolità, 21  de  novembre  a  la  CACI.  Hi  van  par�cipar                  

quatre   persones   de   l’associació.   4h.  

 

Comunicació   

Pàgina   web   i   xarxes   socials  

Tenim  una  pàgina  web  que  forma  part  del  portal  d’en�tats  de  Badalona,  un  perfil  a  Twi�er  on                  

tenim  952  seguidors  i  una  pàgina  a  Facebook  que  segueixen  1817  persones  i un  compte                

d’Instagram,   on   comptem   amb   84   seguidors.  

 

Ac�vitats   de   proximitat  

Cada  divendres  enviem  als  nostres  associats  i  als  veïns  interessats  un  correu  amb  les  ac�vitats                

de  proximitat  que  �ndran  lloc  en  els  pròxims  dies  a  Badalona.  Actualment  és  una  llista  de                 

distribució   de   360   persones.  

 

Relacions   amb   l’Ajuntament  

-  Reunions  periòdiques  amb  el  Regidor  i  la  Coordinadora  del  Districte  I  per  tractar  temes  que                 

afecten   al   barri   (deixalles,   urbanisme...).  
-  Ges�ons  concretes  amb  l’Ajuntament  per  a  la  millora  del  barri  a  través  de  les  propostes  del                  

veïnat.  
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4. QUADRANT   NÚMERO   D’HORES  

 

Programa   subvencionat:   
 

Mesos  
d’actuació   del  

programa  

Total   hores  
mensuals  

TOTAL   HORES  

MILLORA   DEL   BARRI   I   LA  

CONVIVÈNCIA  

11   302  

Reunions   de   Junta  11  6  66  

veïns   x   veïns   9  3  27  

RADARS  11  7  77  

Taula   d’En�tats   Gent   Gran  11  4  44  

Par�cipació   en   el   moviment  
associa�u   de   la   ciutat  

11  8  88  
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