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Necessitats del nou Centre Cívic
Durant l’any 2010 s’ha realitzat una diagnosi de les entitats de l’Espirall
per conèixer la realitat del teixit associatiu del barri, així com detectar
les necessitats existents de cara a definir el disseny de funcionament
del nou Centre Cívic que s’ha de construir en el marc del projecte de
Llei de Barris. Aquest treball de diagnosi i definició de necessitats va
ser possible gràcies al programa ‘Treball als Barris’, a través del qual
es va contractar la persona que va fer el treball de camp i la redacció
de conclusions. Concretament, van ser necessàries 22 entrevistes: 14
a entitats que desenvolupen les seves activitats a l’Espirall, 2 a col·lectius
representatius del barri i 6 a serveis municipals.

Telecentre al barri
La Sala d’Estudis del CEIP Pau Boada s’ha
convertit en un espai de recursos informàtics
obert al barri de l’Espirall. La sala comptarà
amb una monitora que la dinamitzarà i la
gestionarà. El seu horari d’utilització és de
dilluns a divendres de 17 a 19 hores, fins
a l’acabament del curs. L’activitat, impulsada
en el marc del Projecte d’intervenció integral
al barri de l’Espirall, es reprendrà al mes
de setembre.

Proposta premiada per a la font de la
plaça de Pau Casals
Marta Miravet i Marta Milà van guanyar
el concurs d’idees convocat per escollir el
disseny de la font dedicada a Pau Casals
a la plaça que duu el nom del músic
penedesenc. El treball guanyador té el nom
d’Espiralls de cordes pinçades, aproximació
a la idea a partir de la reinterpretació del
significat dels mots i destaca per la força
plàstica i simplicitat de línies. El projecte
fa una referència explícita a l'instrument
del mestre Pau Casals, el violoncel, i una referència conceptual al barri
de l'Espirall basada en el seu significat literal. L’Ajuntament de Vilafranca
encarregarà la ubicació de l’obra seleccionada a la plaça de Pau Casals
amb el major grau possible de fidelitat a l'obra original.

Exposició de fotografies del barri
Durant la darrera celebració de la festa del barri, es
va presentar l’exposició Imatges i sentiments de
l’Espirall, un recull de fotografies realitzades pels
mateixos veïns i acompanyades de textos originals
també del veïnat, que destacaven espais, equipaments
i moments significatius de la vida quotidiana a l’Espirall.

El Servei de Barris tenia i té la
tasca de desenvolupar la Llei de
Barris, tant en la seva part més
visible, les obres, com en la seva
part menys visible, la part social
i econòmica.

La part social i econòmica del
projecte és un element destacat
per assolir l’augment de la
cohesió social, la convivència i
el benestar de veïns i veïnes de
l’Espirall.

Per aconseguir-ho ha estat
fonamental implicar els diferents
serveis de l’ajuntament que han
dissenyat, organitzat i portat a
terme diferents accions que han
repercutit directament a l’Espirall.

Les actuacions presentades en
aquest catàleg són una mostra
de la feina realitzada al barri, i a
la vegada són inspiradores i
motivadores de noves actuacions
que, sens dubte, beneficiaran a
l’Espirall i per extensió a tota la
població.

M. Dolors Rius
Regidora del Projecte d’Intervenció Integral
al Barri de l’Espirall



Pla x la Igualtat
En el seminari La gestió intel·ligent de les emocions
hi van participar 18 dones que, sota les directrius
de la psicòloga Dolors Pedró, van conèixer nous
recursos i estratègies per afavorir i millorar la pràctica
de la intel·ligència emocional.
Igualment, s’ha desenvolupat un programa de
foment de la convivència cohesionada i el tracte
d’igualtat, entre grups de persones usuàries dels
Serveis Socials. Van ser 54 persones seleccionades
com a beneficiàries directes del programa, amb una
incidència sobre uns 150 familiars.

Taller de cuina
El programa es posarà en marxa properament amb
un curs de formació teòric i pràctic en temes com,
economia domèstica, cuina i nutrició, per afavorir
la inclusió social dels col·lectius més desafavorits del
barri de l’Espirall. Les persones participants adquiriran
coneixements de com gestionar els recursos
econòmics personals i familiars i com fer dietes
equilibrades i nutritives en funció de les edats dels
membres de la família.

Mediació
L’Oficina Tècnica de Ciutadania ha impulsat dos
tallers destinats a aprendre habilitats de comunicació
i utilitzar la mediació com a via pacífica de resolució
de conflictes. Tant el Taller de suport a la gestió de
la convivència, com el Taller de resolució de conflictes
quotidians han posat especial èmfasi en els conflictes
derivats de la convivència veïnal. L’Oficina Tècnica
de Ciutadania es desplaçarà al barri un dia a la
setmana, a les instal·lacions de l’Antena Espirall.

Agents cívics
El servei d’Agents Cívics actua als espais públics en
la difusió dels valors del civisme i els principis de
respecte i convivència. Al barri de l’Espirall col·labora
amb dos agents cívics.

Taula Jove
L’Oficina Tècnica de Joventut ha establert les bases
del nou Pla de Dinamització Juvenil a l’Espirall. La
primera acció que s’ha impulsat, per part dels
mateixos joves del barri, és la Taula Jove.

Les tardes...
Per segon any consecutiu s’ha desenvolupat el
programa esportiu de lleure Les tardes... L’activitat
d’aquesta segona edició s’amplia a l’escola Pau
Boada, després que l’any passat s’iniciés el programa
pilot a l’escola Mas i Perera. Les tardes... vol millorar
l’ús social dels equipaments escolars del barri, així
com crear una nova oferta de lleure per a tota la
població. 209 veïns i veïnes de l’Espirall hi participen
aquest curs.

Antena Espirall
L’Ajuntament ha obert un local que serà el centre
d'activitats i d'atenció al públic de les diferents
accions ocupacionals previstes en el Pla Especial de
Foment de l'Ocupació al barri de L'Espirall. Està
ubicat al carrer de Les Cabanyes, 23-25 i l’horari de
funcionament és de dilluns a dijous de 10 a 13h i
de 16 a 18h, i els divendres de 10 a 13h.



Pla de dinamització
comercial
 
La Unió de Bot iguers  i
Comerciants de l’Espirall ha
posat en funcionament el portal,
dins del desenvolupament del
Pla de dinamització que impulsa
la  Unió de Bot iguers  i
Comerciants de l’Espirall amb
el recolzament del Patronat de
C o m e r ç  i  T u r i s m e  d e
l’Ajuntament de Vilafranca i del
Projecte d’intervenció integral.
Un dinamitzador s’encarrega de
coordinar les diferents accions
del pla, entre les quals hi ha la
captació de nous socis. En els
darrers mesos s’ha posat en
funcionament el nou espai web
de l’agrupació de comerciants,
així com l’edició de la guia de
comerços associats a l’agrupació
del barri.

Suport a
emprenedors
 
Des del Centre Àgora, seu del
servei de promoció econòmica
de l’Ajuntament de Vilafranca,
es programen accions de
sensibilització i formació en clau
d’emprendre destinades al barri
de l’Espirall. S’han realitzat 3
sessions de sensibilització cap a
la creació d’empresa i 3 edicions
del curs la botiga on line, amb
programari gratuït i utilització
del llenguatge de màrqueting
en aquest espai d’internet. Totes
3 edicions s’han realitzat a la
Sala d’Estudis del CEIP Pau
Boada, amb un participació total
de 36 persones.
 

CENTRE OBERT:  LA
FINESTRA

Des de Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament creiem que tothom
està implicat en la responsabilitat de
vetllar pels infants i adolescents en
situació de risc, per tal de promoure
un sistema de protecció global, és
per això que la família i els infants
passen a ser subjectes de dret,
potenciant allò que pot oferir la
família. I des dels serveis municipals
facilitem l’emplaçament dels recursos
preventius que treballin pels drets i
les oportunitats dels infants i
adolescents.
Amb aquest objectiu com a marc,
hem posat una mirada atenta al barri
de l’Espirall i hem potenciat el servei
del Centre Obert La Finestra, on hi
conviuen:
Centre Obert pròpiament dit, que
dóna atenció als infants de famílies
de tractament de Serveis Socials de
3 a 12 anys.
Conviure: una tarda a la setmana,
les mares/pares i tutors comparteixen
espai amb els infants, implicant a les
famílies en la cura dels seus fills.
Trobades d’adults: una educadora
dinamitza cada 15 dies una sessió
de grup amb pares/mares i/o tutors,
per reflexionar, resoldre i orientar en
la tasca d’educar els fills/es.
Sortides familiars: cada trimestre
es fan sortides de tot el dia amb els
alumnes i les seves famílies.
Cuidar-se per cuidar: aquest
projecte és obert a persones de tot
el barri en edat laboral que es
dediquen a cuidar d’altres persones,
ja siguin infants o gent gran.
Espai Familiar: està obert a tot el
barri i ofereix un espai de trobada,
joc i interacció educativa a persones
que tenen al seu càrrec un infant de
0 a 3 anys.
Dinamització de la plaça Dr.
Bonet: un educador, a la plaça Dr.
Bonet, dinamitza jocs i relacions de
grup a la plaça, per tots els infants
i/o adolescents que s’hi acullen de
forma natural.

Ramona Suriol
Regidora de Serveis Socials

LES TARDES...

En el marc del PIIBE, el Patronat
Municipal d’Esports ha trobat
l’oportunitat de desenvolupar un
dels seus objectius: fomentar la
pràctica de l’activitat física i esportiva
de salut, lleure i formativa.

En resposta a aquest objectiu es va
iniciar el programa “Les Tardes...”,
que ofereix una oferta d’activitats
físiques i esportives, artístiques,
educatives i formatives a diferents
franges d’edat, amb criteris de gran
qualitat i a preus molt assequibles.

“Les Tardes...” possibilita, a més,
l’aprofitament dels espais i recursos
de les dues escoles del barri: Mas i
Perera i Pau Boada. D’aquesta
manera, el barri treu profit d’aquestes
excel·lents instal·lacions ja existents
i s’apropen les activitats als ciutadans
de l’Espirall, evitant-ne els
desplaçaments. És també una
manera de descentralitzar-la de la
Zona esportiva.

“Les Tardes...”, gràcies a l’experiència
a l’Espirall, s’ha consolidat com un
model que aproxima els recursos de
les escoles a la població de Vilafranca,
potenciant-ne el seu ús més enllà de
l’horari lectiu.

“Les Tardes...”  va sorgir amb la
vocació de crear nous programes i
activitats per a la gent del barri, però
amb l’objectiu que aquests tinguessin
continuïtat en el temps, més enllà
de la Llei de Barris. Per aquest motiu,
ja estem preparant les activitats de
“les Tardes...” pel curs 2011/2012.

La gran quantitat de persones que
ens han donat la seva confiança, i
que ja gaudeixen de les activitats
programades, són el nostre màxim
estímul per a seguir apostant per a
aquest programa.

Emília Torres Miralles
Regidora d’Esports de l’Ajuntament de
Vilafranca
Presidenta del Patronat Municipal d’Esports


