Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social 2015

2.4 Esdeveniments i activitats
L’any 2015 ha estat un any molt actiu per a les entitats i els projectes gestionats des de la Coordinadora Sinergia Social, a partir de l’impuls de
les nostres noves pàgines web, hem fet un recull d’alguns dels esdeveniments:

Exposicions dels Tallers Art Integrat
Sala Madrona de la Direcció General d’Atenció a la Infància
Durant el Nadal del 2015 alguns dels nois dels Centres
d’Acolliment van ensenyar els productes del taller a la Sala
Madrona. Agrair les moltes visites que vam tenir i el bé que s’ho
van passar els joves!

Centre d’Exposició Carrer Larrard
Repeteint l’experiència de l’any anterior, hem reeditat l’exposició de
Nadal al mateix espa on s’ubiquen els tallers. L’afluència de gent ens ha
permès ampliar els dies d’exposició i incrementar els cicles, incloent
Sant Jordi i la Setmana Santa.
També s’ha participat a la fira d’artesania de Barcelona, al Market Place
i a la Fira de Consum Responsable de Barcelona
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Festes del barri de la Salut
Molts joves del CA Gaudí van participar en
els Tallers d’artesania per continuar la tasca
iniciada l’any 2014 en què van elaborar un
Gegant i un Cap Gros que va desfilar en les
festes de la Salut. Aquest any, en la mateixa
activitat van elaborar la parella del gegant. ,
alhora, vam comptar amb la col·laboració de
veïns del barri per a la seva elaboració.

També han participat en la construcció de la
decoració amb trencadís de les escales d’un carrer
del barri. Les activitats han servit per aflorar als
nois un nou sentiment de pertànyer al barri i de
valoració de l’entorn, donant als vianants que
s’aturaven una imatge d’integració i col·laboració
amb els afers del barri.
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Activitats al barri d’Horta
Els Pisos Maragall, en la seva trajectòria al barri d’Hora van consolidant
les relacions de bon veïnatge i aconseguint cada cop una major
implicació del centre i dels joves en les activitats que s’hi realitzen, com
per exemple la cavalcada de reis d’Horta, el Carnestoltes, ubicació
d’un stand durant la Diada de Comerç al carrer, la participació en la
festa major i la difussió de les Revistes del Cor d’Horta

Documental Caure del Niu
Caure del Niu és un documental de la Directora Susanna Barranco que explora la vida de diferents joves i
infants immigrants que han arribat a Barcelona. El documental retrata les preocupacions, anhels,
esperances i dificultats dels protagonistes, així com les conseqüències del fet migratori en la salut mental.
Els Pisos Maragall van participar en el documental i en les activitats de projecció del mateix en alguns
cinemes de Barcelona.
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Tallers a la Llar Sant Martí
Els joves del CA Mas Pins realitzen un programa d’aprenentatge servei en un Centre
Residencial d’atenció a persones amb problemàtiques de Salut Mental. Aquest
projecte es desenvolupa al 2015 per segon any consecutiu permetent als joves un
apropament comunitari i un foment de la socialització.

Hort Urbà de Vallvidrera
Des de mitjans d’any comptem amb un espai d’horta proper a
la localitat de Vallvidrera. Un espai compartit amb d’altres veïns
i veïnes d’aquesta localitat on els joves del centre conreen
verdures pròpies de cada estació i col·laboren en el
manteniment de l’espai compartit. Aquesta activitat ha
propiciat la creació d’un clima de cooperació,establint relacions
saludables i d’ajuda mútua entre els participants i gestors de les
parcel·les agrícoles
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#NoAlimentisElRacisme
Arrel de les agressions xenòfobes al barri del Calvet a Sant Salvador de Guardiola de la comarca
del Bages, on s’ubica el CA Estrep es va impulsar una campanya de suport comunitari i
institucional al centre amb les següents activitats:
En aquesta concentració es van aplegar és de 250 persones per donar suport als joves i l’equip
educatiu del centre.
Amb les esmentades accions, el suport institucional, la col·laboració de l’Ajuntament i les taules
de treball que es van construir, es va estabilitzar la situació convivencial del centre amb l’entorn.
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Aniversari del CRAE Llar Vilanova
Un any més celebrem l’aniversari del centre amb tots els veïns
del poble, companys dels diferents centres educatius i altres
entitats col·laboradores.
Aquest any vam gaudri també de l’acompanyament dels
Lacetanis Moto Grup, que van animar la festa amb música i
activitats.

Xerrades- col·loqui de sensibilització i conscienciació sobre la realitat del CRAE: S’ha iniciat la
difusió de l’audiovisual “ Un nou horitzó” anant a fer la presentació al curs de 2on curs del cicle
formatiu d’educació infantil de l’IES Mollerussa, així com el mes de desembre a dos centres
educatius amb els quals assisteixen nois/es, un a Tàrrega a l’escola St.Josep Vedruna i l’altra a la
ZER Vent Seré que inclou l’escola de Vilasana i Castellnou

Exposició “Gente Genial”
En el marc de la col·laboració entre Photographic Social Vision, la Caixa i la
Fundació Ciutat i Valors, els habitants de la Llar Sant Martí participen en
un taller de fotografia en què retraten el barri de Sant Martí de Barcelona,
mostrant-nos el seu punt de vista.
El taller és una pràctica inclusiva que alhora genera una trobada entre
persones diferents que conviuen en un mateix barri.
La iniciativa ha aparegut a mitjans com Televisió Espanyola mitjançant els
informatius i 8TV al programa 8 al Dia.
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