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PER A LA
MILLORA
SOCIAL

Treball per a la
convivència al barri
de l’Espirall



Oficina de Gestió del Projecte
d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall.
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PARTICIPA!

Totes les op
inions compten

“Tothom per un barri”, un
documental que mostra les
reflexions i vivències del veïnat
de l’Espirall
El Projecte d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall, a partir de la iniciativa de
la Comissió ciutadana Gent del Barri, ha presentat la pel·lícula “Tothom per un
barri”, un documental que reflecteix les diferents visions, experiències i sentiments
dels veïns i veïnes del barri de l’Espirall de Vilafranca.

El documental “Tothom per un barri”, impulsat des de la comissió ciutadana Gent
del barri del projecte d’intervenció integral a l’Espirall, es va estrenar el mes
d’octubre amb una bona assistència de públic que va destacar l’emotivitat de la
pel·lícula. La regidora de Barris de l’Ajuntament de Vilafranca, Maria Dolors Rius,
va presidir l’acte, assenyalant la bona feina que s’està fent des dels grups de
participació ciutadana creats en el marc del projecte de Llei de Barris. També hi
van intervenir Ascen Cámara i Àngel Lumbreras com a portaveus de la comissió
ciutadana “Gent del Barri”. Ells van explicar que el seu treball a la comissió és en
benefici del barri i del seu veïnat i van convidar a tots els que ho vulguin a formar-
ne part.

En el documental hi apareixen veïns del barri de totes les edats i es tracten aspectes
com la immigració, el comerç, l’educació, la salut,... opinions que en el seu conjunt
conformen la identitat de l’Espirall de Vilafranca, un barri amb personalitat pròpia.
Els protagonistes manifesten les seves opinions que confereixen la identitat d’aquest
barri des de l’experiència viscuda, els sentiments actuals i els desigs de futur.
“Tothom per un barri” vol mostrar el camí recorregut i l’esperit integrador, l’esforç
en la construcció d’un barri i la seva voluntat de millora, els trets diferencials i
col·lectius que el caracteritzen. Paraules plenes de sentiments que ens assenyalen
per què l’Espirall és un barri per tothom i per què tothom per un barri.



L’escola Mas i
Perera acull les
primeres activitats
d'esports, lleure i
formació fora del
seu horari lectiu
L’Ajuntament de Vilafranca ha posat
en marxa aquest curs el projecte
pilot amb el nom “Les tardes... al
Mas i  Perera”,  que pretén
desenvolupar un programa integral
d'intervenció en els centres educatius
públics, a nivell de promoure una
oferta pluridisciplinar en horari no
lectiu. Sovint, els equipaments
esportius estan saturats i, per contra,
els centres escolars a partir de les 5
de la tarda són buits. La intenció del
projecte doncs, ha estat aprofitar
aquests recursos, conjuntament des
del Patronat d'Esports, l'AMPA i la
direcció del centre. S'ofereixen
activitats adreçades a tots els veïns
de Vi lafranca, amb caràcter
pluridisciplinar, entre les 5 de la tarda
i les 9 del vespre. 
El projecte pilot, es posa en
funcionament aquest any i servirà
per avaluar i adaptar el projecte
general de forma que es pugui
i m p l e m e n t a r  e n  d ' a l t r e s
equipaments. La proposta no
planteja simplement l'accés públic
als patis, sinó que presenta una
completa oferta d'activitats amb
monitoratge especialitzat i de
qualitat.

Podeu recollir el DVD “Tothom per un barri” a

l’Oficina de Turisme de Vilafranca.

Fins a exhaurir existències.



Jornades a l’entorn del Civisme
i la Diversitat
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha organitzat l’any 2009 dues jornades
en el marc del Projecte Integral d’Intervenció al barri de l’Espirall dedicades
a la Diversitat. Les sessions, adreçades als infants i les seves famílies, ofereixen
un espai idoni per al joc, la convivència, el civisme, el diàleg i la relació social.

La primera de les jornades es va convocar el mes d’abril a la plaça Doctor
Bonet. La segona, a l’octubre, va tenir lloc a les instal·lacions de l’escola Mas
i Perera. En aquestes jornades es pot participar en diferents tallers de reciclatge
i jocs de taula d’arreu del món. També es treballen, a través del joc, diferents
aspectes relacionats amb el civisme i l’educació viària.

En la trobada del mes d’octubre es va comptar amb la col·laboració de la
Comissió Gent del Barri del PIIBE. Els assistents van poder conèixer la tasca
que realitza aquesta comissió que, des de la seva creació, ha reflexionat i
treballat diferents aspectes socials que poden millorar-se al barri. Van ser els
representants veïnals en aquesta comissió els que van escollir la temàtica de
les diferents accions incloses a les convocatòries organitzades. Va ser també
en el marc del treball de la Comissió Gent del Barri que es va acordar la
necessitat que agents d’educació viària de la Policia Local fossin presents en
una de les activitats.


