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Durant aquest any 2020 i degut a la pandèmia per coronavirus ( Covid 19 )  l'activitat de la Taula Eix 
Pere IV es veu totalment sacsejada i ens hem tingut que adaptar a les noves eines digitals per poder
seguir desenvolupant el desplegament dels nostres objectius fonamentals, sense perdre de vista els 
nostres principis com a plataforma i associació de segon grau i amb una mirada futura de seguir sent
una entitat referent al Districte de Sant Martí  per facilitar i millorar  la dinamització cultural, social, 
urbana i econòmica dels nostres barris.

Durant aquesta memòria veurem tres grans blocs de treball.

- Accions i activitats presencials

- Accions i activitats online – telemàtiques

- Accions i activitats suspeses

Es prioritzen accions i objectius derivades de la pandèmia, com ara ajudar i reforçar les xarxes de 
suport mutu creades des dels veïnats, entitats i les comunitats, i fer una diagnosis de l'estat de les 
cures al Districte i fer jornades sobre cures.

També posem en marxa la campanya Ajudem al camp des dels barris, amb la intenció d'ajudar als 
pagesos que no podien vendre el seus productes i alhora crear nous grups de consum ecològic 
organitzats als nostres barris.

Durant aquesta memòria podreu veure cronològicament l'evolució de les activitats i accions que hem
anat fent durant tot el 2020.

Adjuntem al final d'aquesta memòria en document annex el pla de treball que hem desenvolupat 
amb l'ateneu cooperatiu de Barcelona ( Coopolis )

Adjuntem al final d'aquesta memòria en document annex el resum i la diagnosis sobre la jornada de 
Cures del districte de Sant Martí.

Adjuntem al final d'aquesta memòria en document annex les al·legacions que vam presnetar per al 
pacte per un 22@ mes inclusiu i sostenible.



GENER 2020

La sala Perequartu de can Ricart s'ha convertit en un espai de referència en 
l'economia social i solidària dels barris de l'entorn a l'Eix Pere IV. 
Hi han fins a dia d'avui més de 10 entitats allotjades treballant a l'Espai. ( Col·lectiu 
Larre, Associació per l'acompanyament al final de la vida Hospice, Associació 
Lemur ( laboratori emergències urbanes, Club de futbol sala Rosario Central, 
Agrupació Escolta l'Avenc, plataforma de crowdfunding socials Kreatings, 
Cooperativa de consum ecològic Verdnou, Associació Food Coop, Projecte 
Menjador nòmada, Tallers Escola de Vida, Projecte Broots Urbans de la Fundació 
Guné... i altres que venen puntualment a utilitzar l'espai)
Treballem a a diari amb elles per tal d'enfortir les seves dinàmiques i que puguin 
visibilitzar-se als barris, fent activitats, fem xerrades, tallers etc...



GENER 2020

L'espai obert d'atenció veïnal a projectes i iniciatives d'ECSS funciona dos dies per 
setmana com a porta d'entrada a nous projectes i entitats que volen assessorament
i poder desenvolupar el seu projecte a l'entorn de l'Eix Pere IV i per defecte al 
Districte de Sant Martí. 

La sala Perequartu de can Ricart es converteix així en un pol actiu on fer altaveu de 
reivindicacions veïnals, a través de les entitats,  com la campanya Can Ricart Cau per tal de 
recuperar la nau annexe a la nostra per a usos veïnals, tals com recuperar una cantina amb 
un projecte d'inserció social, tenir un espai polivalent tant per al casal de Joves com per 
l'agrupació escolta Avenc i tenir espais per a projectes d'economia social del barri 
assequibles.



GENER 2020

Es posa en marxa la Biblioteca de les coses de Sant Martí, on la Taula Eix Pere IV te un paper molt 
destacat en fer possible aquest espai de préstec i organització de tallers i activitats. Al llarg de l'any 
es un dels projectes més importants on participem i posem recursos tant humans, com d'espai i com 
econòmics.



GENER 2020

Fem una jornada sobre Reindustrialització als nostres barris.
La fem a l'antiga fabrica Oliva Artés, actualment Museu  d'Historia contemporanea de Barcelona 
MUHBA.

Participem de la jornada ex-treballadors d'Oliva Artés, Motor Ibèrica, Macosa, Cooperativa Industrias
Waldes, Biciclot,  i altres entitats del barri i de tota Barcelona.



GENER 2020

Consolidem un nou espai al ca l'Isidret que ja feia anys que funcionaba al Poblenou, un espai per a 
dones de tot el món, un espai on sentir-se segura, recolzada i amb total llibertat d'expressió a través
del suport mutu, la música i el ball, un espai d'alliberament i empoderament de dones, l'activitat 
Balladona.



GENER 2020

Tornem a col·labora un any més amb Arquitectes de capçalera, on treballem amb els alumnes 
d'arquitectura per tal de que facin diagnostics de diferents espais i zones de l'entorn a l'Eix Pere IV.



GENER 2020

Aconseguim que tots els últims dissabtes de més es pugui realitzar l'espai de reparació de petits 
electrodomèstics i aparells electrònics amb un grup de reparadores del barri.



FEBRER 2020

Es tornem a potenciar les assemblees obertes a tothom de la Taula Eix Pere IV, per a que la 
participació i la transparència siguin el més important.



FEBRER 2020

Al Passatge Trullàs aconseguim que es consolidi un grup de veïnes que fan manteniment de l'espai 
dels jardins comunitaris, i obrin i tanquin el passatge.

El verd urbà es omnipresent en un dels barrios més necessitats de espais verds i de trobada del 
Districte de Sant Martí.



FEBRER 2020

L'agrupació escolta l'Avenc fa la festa de benvinguda a totes les families i infants a can Ricart. 
Actualment estan reivindicant conjuntament amb la Taula Eix Pere Iv i el casal de Joves un espai per
a poder fer les seves activitats. De moment estant fent ús del nostre Espai Perequartu i del Casal de 
Joves.



FEBRER 2020

Donem suport i acompanyament al cercavila reivindicatiu d'ens Plantem, per tal de combatre la 
gentrificació als nostre barris.



MARÇ 2020

Fruit de la col·laboració amb la Fundació Joia, a banda de fer tallers de relaxació per a les seves 
usuaries, també comencem a fer xerrades obertes amb temàtiques de feminisme.



MARÇ 2020

Tornem a col·laborar amb la universitat ETSAB, aquesta vegada amb una ruta per tal de que els i les
alumnes no oblidin dibuixar a mà i ho fem dibuixant espai oblidats i emblemàtics de  tot l'entorn a 
l'Eix Pere IV.



MARÇ 2020

Donem recolzament i ajudem a desenvolupar el festival de RAP de l'associació Tallers Escola de 
Vida que treballa les extraescolars amb alumnes de totes les escoles del Poblenou.

El festival va  ser una festa de la cultura a través de la paraula i el missatge positiu de valors i 
respecte a les persones i al mediambient.



MARÇ 2020

Preparem, coordinem i desenvolupem el quart any del Traster de can Ricart, que malauradament 
vam haver de suspendre per culpa de la covid 19 i que durant tot el 2020 no vam poder tornar a fer...



MARÇ 2020

Aprofitem el que pensaven serien només 15 dies de confinament per redactar el nou projecte de 
gestió del casal de ca l'Isidret.



MARÇ 2020

Impulsem des del grup de comunicació i esdeveniments obert de l'Eix Pere IV on hi han més de 150 
persones activistes dels barris de l'entorn a l'Eix Pere IV la xarxa de suport mutu Cuidem-nos Sant 
Martí.



MARÇ 2020

Així mateix, col·laborem, impulsem i donem suport a la Xarxa de suport mutu del Poblenou i la xarxa
d'aliments.



MARÇ 2020

.... i a moltes més iniciatives d'ajuda comunitaria a les persones que més estant patint la pandèmia.



MARÇ 2020

....



MARÇ 2020

Es suspenen tallers i activitats que s'havien preparat...



MARÇ 2020

....Suspés...



ABRIL 2020

El programa de TV3 Sense Ficció ens fa un reportatge ( Gent del Barri ) on  es veu tot el treball 
despelegat per la Taula Eix Pere IV i les entitats sòcies, aixì com el estat de molts barris i espais de 
l'entorn que necessiten urgentment un canvi de model de fer les coses, tant urbanixtica, com social, 
com cultural i economica.



ABRIL 2020

Seguim participant i preucupant-nos de les persones. En aquest cas participem de les xarxes de 
suport de Barcelona per aprendre com podem millorar l'ajuda comunitaria.



ABRIL 2020

Comencem la campanya ajudem el camp des del barri. Participen més de 300 persones.

Es tracta d'ajudar als pagesos que estan patint i no poden vendre els seus productes i alhora enfortir
els grups i cooperatives de consum ecològic que ja hi han al barri i crear de nous grups de consum.

Detallem els grups nous, on estan ubicats i per ordre de constitució;

– – La Plata ( carrer Badajoz 46. Galeria d'art Chez Xefo )
– – Nova ( i antiga ) de Ca l'Isidret ( carrer Josep Pla 174. Casal ca l'Isidret )
– – Ceba de Mar ( carrer Pellaires 33. Local Associació Tallers Escola de Vida )
– – PebreNou ( carrer Pallars 246 baixos. Local privat )
– – Bicihub/Bogatell ( carrer Pere IV 58. Can Picó espai del Bicihub )
– – Superilla ( entre els carrers de Pere IV i Pallars, al Passatge Trullàs )
– – Escocesa ( carrer Pere IV 345. Centre de creació La Escocesa )



ABRIL 2020

Participem de la Xarxa Antirumors dels barris del Poblenou amb el projecte Memòries Migrants



MAIG 2020

Seguim amb xerrades online, aquesta vegada en la linia del suport mutu i adreçades a les persones 
que han patit perdues, gràcies a l'associació per a l'acompanyament del final de la vida Hospice.cat, 
entitat sòcia de la Taula i resident al espai Perequartu de Can Ricart.



MAIG 2020

Estudiem i treballem la possibilitat d'aconseguir un mercat de pagès als barris dels voltants a l'Eix 
Pere IV. 

Aixío mateix parlem amb la Xarxa de Consum de Barcelona per tal d'establir com hauria de ser i on 
s'adequaria millor.

Explorem també amb la cooperativa d'habitatges Sagrat Cor la possibiliat de fer en algun dels eus 
locals un economat de consum.

I ajudem i donem al col·lectiu Superilla a que puguin tenir un mercat de pagès a la superilla.



MAIG 2020

Fem unes jornades telemàtiques per assessorar i ajudar al veïnat.

Participen en els tres dies mes de 300 persones.

La intenció es aclarir dubtes sobre temes laborals, d'assessorament psicològic per a famílies i amb la 
ajuda del CAP del Poblenou saber com hem d'utilitzar en pandèmia els centres d'atenció primaria.



MAIG 2020

Recolzem a l'associació Escola de vida.
Els desnonen del seu espai de treball i els ajudem a que es puguin quedar fins a l'agost i els hi 
deixem l'espai Perequartu per a que puguin deixar coses i fer algunes activitats telemàtiques.



MAIG 2020

Explorem possibilitats de crear comunitat energètiques amb la cooperativa Emelcat i l'equip de la 
Taca d'Oli, per a pal·liar les necessiats que està creant el covid19.



MAIG 2020

Definitivament la cooperativa Alencop deixa la seva activitat per falta de recursos propis per a poder 
funcionar.

Participem de la reunió amb el Comissionat d'economia social i solidària de Barcelona per tal 
d'ajudar a les treballadores.



MAIG 2020

Acompanyem a la creació dels nous grups de consum ecològic del barri, en total vam fer més de 15 
trobades online amb els 7 nous grups



JUNY 2020

Desenvolupem la trobada de xarxes de suport mutu del Districte de Sant martí, plans de 
desenvolupament comunitari del Poblenou i Besòs, AAVV's de Districte, Observatori Habitatge del 
Clot, menjadors socials, parroquias etc...

La intenció es posar de manifest i fer una diagnosis de quines coses no han funcionat ( sobretot des 
de les administracions públiques ) i quines altres sí han funcionat ( sobretot des dels barris i les 
xarxes comunitaries d'ajuda )

Adjuntem en annexe a la memòria el resum i diagnosis de la trobada que volen tingui continuitat.



JUNY 2020

Participació del projecte europeu Siscode, Remix el barrio, sobre noves formes comunitaries 
d'aprofitament, reciclatge, reutilització i xarxes de barri



JUNY 2020

Primera trobada de coordinació, recursos i necesstitats entre els grups nous de consum ecològic 
sorgits de la campanya Ajudem al camp des dels barris i la Coordinadora de cooperatives de consum
del Poblenou.



JUNY 2020

Seguim amb els assessoraments a nous projecte que encara que estem en pandèmia, sorgeixen al 
barri i/o tenen necessitats d'establir-se al barri.

El punt d'assessoraments i atenció a nous projectes d'economia social i solidaria ha esdevingut en 
virtual.



JUNY 2020

Seguim recolzant al menjador solidari del Gregal per a que pugui desenvolupar la seva tasca de 
donar més de 300 àpats diaris a les persones més vulnerables dels nostres barris, al casal de ca 
l'Isidret.



JUNY 2020

Donem suport a totes les propostes per transformar la nova realitat que ens afecta a totes per igual,
en aquet cas un cicle de xerrades sobre alimentació del Centre cívic del Besòs.



JUNY 2020

....així mateix enfortim les nostres pròpies xerrades des del canal de Youtube del Casal de projecte 
cabdals com es la Biblioteca de les coses i la busqueda de la conscienciació col·lectiva de consum 
responsable en totes les seves variants...



JUNY 2020

Participem en la ruta del col·lectiu cultural i feminista Larre, i acompanyem el projecte que es 
desenvolupa en la sala Perequartu de can ricart.

Vam ajudar a conseguir els ponents que durant la ruta donaven una visió de canvi de model del 
barri durant la ruta.



JUNY 2020

Ens convidem des de l'ateneu cooperatiu Barcelonès Nord a explicar com exemple de bones 
pràctiques la nostra campanya Ajudem el camp des del barri.

Al final aquesta activitat no es va poder realitzar per falta de quorum.



JULIOL 2020

Participem del nou projecte Barcelona Ciutat de Micro Jardins, que vol posar els escoceels com a 
protagonistes de la ciutat de Barcelona.

Al carrer Ciutat de Granada i altres de l'entorn al Passatge Trullàs ja hi han escocells que veïnes, 
comerços i entitts tenen cura d'ells i fan el manteniment.

Donem suport i acompanyament a fer realitat aqeust projecte de millora del verd urbà, involucrant al
projecte de la Tac d'Oli per tal de fer un mapeig de quines zones serien les millors per tal de 
començar i quins carrers son els mes necessitats de verd urbà com a mitjà de cohesió barrial, 
seguretat i atractiu per al veïnat.



JULIOL 2020

Participem i donem suport al projecte de supermercat cooperatiu PebreRoig del Poblenou.
Una de las claras consequencies del canvi de model en el consum de les famílies arrel de la 
pandèmia i de l'organització veïnal arrel de la campanya Ajudem el cam des dels barris.



JULIOL 2020

Acompanyem en la construcció del Mapa Cooperactiu de recursos i necessitats del Poblenou.

Des de l'associació Ecoopromoció i la Taula Eix Pere IV creiem que pot ser una eina de gran ajuda 
per a trobar quins espais i quines entitats del barri poden oferir recursos i quins altres tenen 
necessitats, i ajuntar-los.



JULIOL 2020

Més projectes que comencen i que assessorem i acompanyem per tal de que es puguin 
desenvolupar.
En aquest cas el projecte de crowdfundings socials Kreatings i el projecte cuina a domicili La cuina 
que Canta.



JULIOL 2020

Com cada any des del 2016 tornem a fer el cinema a la fresca tots els dijous de juliol, amb la 
col·laboració de l'associació cultural els Fumats ( FMT'S ) i en aquest cas amb la xarxa antirumors.



JULIOL 2020

Justament al juliol, la corva de contagis torna a pujar a Barcelona, coincidint amb la resta de 
documentals i pases de cinema a la fresca que ja teniem tancats i vam haver d'anul·lar....



SETEMBRE 2020

Programem una programació bàsica per als tallers del casal de l'últim trimestre de l'any, fent enfasis 
en els projectes comunitaris que des de la Taula Eix Pere IV recolcem i impulsem, com la Isidreta 
radio.



SETEMBRE 2020

Treballem l'estratègia d'economies cooperatives socials i solidaries de Barcelona 2030, per tal 
d'establir unes linies de treball juntament amb la XES i altres xarxes locals de Barcelona i seguim 
treballant amb models de canvi social com el projecte de la Taca d'oli i Siscode.
 



SETEMBRE 2020

....fent tallers online 



SETEMBRE 2020

...alguns de presencials....



SETEMBRE 2020

i sobretot enfortint i donant suport a les entitats a través dels espais que disposem, en aquest cas la
sala Perequartu acull a la cooperativa ecològica Verdnou amb més de 20 anys de trajectoria, que a 
partir de setembre faran el repartiment de la cistella ecològica cada dijous a can Ricart.



SETEMBRE 2020

Establim noves col·laboracions al Passatge Trullàs per a que sigui un espai més integrador i de 
constant canvi per tal de millorar no només l'entorn sinó les entitats i el propi veïnat.

En aques cas amb el Centre Ocupacional Bogatell que treballa amb persones amb algun tipus de 
discapacitat i l'espai obert els hi va perfecte per tal de poder desenvolupar-se i alhora fer 
manteniment i ajudar a les tasques de millora del passatge.



OCTUBRE 2020

Salvem la restart party d'octubre, però les properes s'anul·len a causa un altre cop del creixent index
de contagis....



OCTUBRE 2020

Encara es salven algunes coses més, sobretot amb moltes restriccions i messures de seguretat, i 
com no, a l'espai Perequartu de can Ricart....



OCTUBRE 2020

...altres activitats que haviem posat moltes ganes i il·lusions, sobretot per combatre els rumors i 
treballar en la linía  de normalitzar les diferents cultures i religions del món, es suspenen i s'han de 
fer online...



OCTUBRE 2020

...cada projecte comunitari que salvem es un èxit i un compromís de canvi de model en les primeres 
necessitats de les persones...



OCTUBRE 2020

...i fer els tallers presencials en format Online es tot un repte, ja que la gent no està 
acostumada. Els tallers, s'ha demostrat, serveixen per a la cohesió social i la comunitat. 
Molta gent es va desapuntar al traslladar l'activitat presencial, sobretot de moviment i tallers 
educatius o d'aprendre a fer coses, quan es van tenir que fer online i les inscripcions ja 
estaven fetes.

Des de la Taula Eix Pere IV vam apostar per comprar unpetit equip ( taula de só amb usb ), webcam
de qualitat i posar micro inhalambric a les talleristes per tal de oferir la millor qualitat possible a les 
usuaries que feien els tallers al Casal....



OCTUBRE 2020

Aconseguim subvenció d'economia social i solidaria Enfortim per al projecte de cinema social i 
cooperatiu Mirades del Poblenou.

El projecte es de intercooperació amb altres quatre entitats del barri que treballen en l'audiovisual, 
com son Producciones la Llacuna, cooperativa La Selva, Teleduca, Filmclub i la propia Taula Eix Pere 
IV amb algunes entitats i persones a nivell individual sòcies que farem possible per tal d'aconseguir 
en un futur un espai físic per a projectar al servei del veïnat i de les entitats, el Festival Rellisquin, un
festival anual al Poblenou, amb 4 mostres itinerants prèvies i una presentació, per tal de fer de la 
Memòria Històrica de Barcelona i els moviments associatius i cooperatius la millor eina per a 
dignificar i transformar els nostrs barris per afavorir les necessitats de la cultura i dels veïnats.



OCTUBRE 2020

....més xerrades sobre consum responsable.



OCTUBRE 2020

Particpem i donem suport de l'exposició final de projectes que fan diseny amb biomaterials del 
projecte europeu Siscode.



NOVEMBRE 2020

Ja teniem 2 bicis que ens van cedir la cooperativa Biciclot per tal de treballar amb elles.

Ara les canviem per les noves Bicicoops, projecte cooperatiu entre Coopolis, Biciclot i el Comissionat 
d'ecss.

Una de les bicis la farà ús el treballador de la taula Eix Pere IV i l'altre es deixa a l'espai Perequartu 
paer a que la puguin fer servir les més de 10 entitats que venent a l'espai.



NOVEMBRE 2020

L'observatori dels barris del Poblenou es crea durant la pandèmia de coronavirus, al Abril-maig del 
2020, entitat que surt del voluntariat de la Taula Eix Pere IV i que treballa sobretot els temes de 
22@.

Juntament amb elles, la assemblea feminista del Poblenou la Filadora, Ens Plantem i la Xemeneia 
convoquem aquesta concentració per diu prou al 22@ i que es faci cas a les al·legacions que s'han 
presentat per tenir un 22@ més aterrat a les necessitats del veïnat i no del capitalisme.



NOVEMBRE 2020

 Seguim enfortim i acompanyant a nous projectes que surten als nostres barris, en aquesta ocasió al
Projecte Menjador Nòmada que dona l'alternativa a les families de portar als infants a dinar als 
espais publics amb una nova manera de veure i viure el món, des de una visió mès ecològica, 
vegetariana, feminista i altres maneres de fer.

Així mateix acompanyem al nou diari cooperatiu del Poblenou, La Rambla, amb una mirada diferent 
de veure i viure al barri.



NOVEMBRE 2020

Seguim fent xerrades de consum responsables i respecte al medi ambient, amb la Taca d'oli i a 
través del canal de Youtube podem arribar a més gent i més lluny.



NOVEMBRE 2020

Seguim amb la coordinació amb la nova plataforma veïnal de l'Observatori dels barris del Poblenou 
sorgida de la Taula Eix Pere IV, per tractar temes d'urbanisme, patrimoni i 22@



NOVEMBRE 2020

Fem una assemblea extraordinaria d'entitats sòcies de la Taula Eix Pere IV i persones simpatitzants 
per veure en quin punt estan i com encarem el final d'any amb la pandèmia com a protagonista.

Es una assemblea de cures, per tal d'ajudar-nos mutuament i veure com ens ha afectat la pandèmia i 
quines previsions tenim de cara al final d'any i proper 2021.
 



DECEMBRE  2020

Decembre el comencem posant a punt l'espai Perequartu de can Ricart tal i com les més de 10 
entitats que fan ús han proposat.



DESEMBRE 2020

Recolzem, impulsem i mirem de posicionar al Casal de ca l'isidret i a totes les activitats de la Taula 
Eix Pere IV la moneda ciutadana per tal de garantir una economia al servei del barri, del veïnat i 
dels comerços de proximitat.



DESEMBRE 2020

Seguim amb les xerrades i cursos en línia per tal de seguin incidint en la consciencia de consum 
responsable.



DESEMBRE 2020

Acabem el tercer trimestre de l'any amb la sensació de que ho vam intentar; Què vol dir?
Que vam programar un mínim d'activitats per veure si es podien desenvolupar presencialment i tal 
com van començar a fer-se, al poc ( 3- 4 clases ) es van tenir que anul·lar i fer-se a presa i corrents 
de forma telemàtica.

Moltes de les usuaries del tallers no van voler fer-ho des de casa i es van donar de baixa. 
Altres activitats, sobretot les de moviment, si que es van poder acabar fent online....



DESEMBRE 2020

Des de fa mesos que participem, arrel dels consells de barris que es fan al Casal de ca l'isidret del 
barri Provençals del Poblenou, en la comissió de seguiment d'aquests consells, amb altres entitats 
del barri per tal de definir els ordres del dia dels propers consells.

D'aqui surt la idea de formar un grup de treball especific per tal de treballar les possibles 
intervencions, sobretot urbanistiques i sobretot dels efectes que està tenim el pla urbanistic 22@ i 
poder tenir un pla de treball per a poder posar-ho a disposició del veïnat en els consells de barri.



DESEMBRE 2020

Es convoca la assemblea general del Bicihub, on la Taula es sòcia i hem format part de la gestora 
durant el 2019.

Es plantegen les línies generals del 2021 i es fa un repàs al 2020 i com ha afectat la pandèmia a les 
entitats que en formem part del Bicihub.

Des de la Taula ens comprometem a seguir treballant per a que el Bicihub sigui un espai referent 
enla mobilitat sostenible del Districte i de la Ciutat i treballarem amb les entitats per a que puguin 
fer activittats als nostre barris i que la gent les conegui i agafin consciencia sobre mobilitat 
sostenible.



DESEMBRE 2020

Des de la comissió d'economia social i soldiaria de la Taula Eix Pere IV on més de 10 entitats hi 
formen part, ens trobem per establir les línies de treball de cara al 2021 i seguir visibilitzant els nous
projectes que arriben i consolidar els que ja porten anys.

Establim criteris i àmbits de treball consensuats entre totes.



DESEMBRE 2020

Donem suport i acompanyament a la Fundació Guné i al seu projecte Broots Urbans.

Es un projecte d'integració al col·lectiu Senegalès de Barcelona, fent d'un solar abandonat un espai 
de treball ( Horts urbans ) i un espai de trobada i de cohesió entre elles.

Es un espai empoderador on les diferentes entitats del territori estan convidades a venir, treballar, 
pasar el dia o fer activitats.



DESEMBRE 2020

Uns dels objectius per a quest 2021 es empoderar a una altre comunitat de veïnes al voltant d'un 
passatge per tal de acondicionar-ho amb verd urbà i mobiliari segons les seves necessitats i fer així 
us espai de trobada i de cohesió veïnal que el projecte 22@ no ha tingut, no en té ni sembla que 
tindrà en compte....

Es per això que la Taula Eix Pere IV al estil del passatge Trullàs ja ha detectat aquestes comunitats 
de veïnes i aquests passatges que necessiten omplir-se de vida davant l'especulació i la construcció 
d'oficines inmenses, desorbitades i totalemnt innecessaries que s'ens està imposant des del pla 
urbanistic 22@.

En la foto podeu veure l'annexe a l'antic Passatge Klein.

També treballarem per a millorar amb el veïnat i entitats el camí de Ca l'Isidret.



DESEMBRE 2020

Acabem l'any amb un passatge Trullàs molt potent a nivell de gestió veïnal, empoderament del 
teixit comunitari i amb la sensació de que gràcies a espais com aquests on el manteniment i el verd 
urbà aixì com l'adequació dels elements a l'espai públic son millors si ho decideixen l'entorn veïnal 
que l'utilitza i es recolza des de les administracions.
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