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El concurs és obert a tothom que tingui la seva 
residència a Catalunya, que poden presentar-se 
individualment o en col·lectiu. Cada artista o grup 
d’artistes podrà presentar tantes obres com desitgi, 
sempre i quan cadascuna d’elles sigui original i 
realitzada exclusivament per a l’ocasió.

Les obres s’han de presentar en una maqueta, 
que ha d’anar acompanyada del lema que 
identifiqui la proposta, dues fotografies de la 
mateixa, les dades personals de l’autor/a o 
autors/es i el seu currículum artístic i, finalment, 
un projecte descriptiu de l’obra que ha d’incloure 
una proposta d’ubicació concreta en un espai 
públic del barri.

Bases del Concurs:
TERMINI:
El termini de presentació és del 10 al 15 de juliol 
d’enguany. 

JURAT:
El jurat, que estarà integrat, entre d’altres, per 
artistes de reconeguda solvència, farà una primera 
selecció de propostes que s’exposarà al públic 
per a votació popular; En última instància, el jurat 
emetrà el seu veredicte final, el qual serà 
inapel·lable.

PREMIS:
S’atorgaran tres premis. El primer premi consisteix 
en una quantitat en metàl·lic de 1.500 ¤ als que 
s’aplicaran les retencions oportunes, a més, si 
és possible, la instal·lació de l’obra definitiva en 
l’espai públic del barri. El segon premi consta de 
1.000 ¤, amb les seves pertinents retencions. 
Per últim, el tercer premi és de 500 ¤ sotmesos 
a les seves oportunes retencions.

A més a més dels tres premis hi haurà tres 
mencions especials diferenciades en tres 
modalitats. La modalitat A en què hi haurà una 
obra seleccionada d’entre els artistes residents 
a Sant Adrià de Besòs. Modalitat B en què hi 
haurà una obra seleccionada d’entre els artistes 
residents al barri de la Mina. Finalment, la 
modalitat C en què es seleccionarà una obra 
mitjançant votació popular.

El Consorci del barri de la Mina con-
voca un concurs per triar una obra 
d’art que entrarà, si és possible, a 
formar part del paisatge urbà del 
barri. Així, tot i que el tema de creació 
és lliure, caldrà tenir en compte que 
l’obra d’art haurà d’estar contex-
tualitzada en l’origen del nom del 
barri “la Mina d’aigua”.
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Com ja sabeu des de l’any passat per aquestes dates 
comença la campanya “Esport per a Tothom” al barri 
de la Mina. Enguany té lloc la segona edició, i en vist 
l’èxit que va tenir la campanya anterior , aquest any 
s’ha decidit ampliar l’oferta esportiva per tal d’arribar 
a més gent. 

A les activitats ja conegudes com ara: Exhibició i 
Pràctica d’esports tradicionals, la Jornada d’Esquí, el 
Campionat de Bàsquet 3x3  i la Pista d'Aventura, s’hi 
afegeix en aquesta edició la cursa Milla de La Mina. 

A més a més, hi ha tallers i cursets en què hi pot 
participar tothom que ho vulgui. Els tallers i cursets 
que s’impartiran són: Gimnàstica de Manteniment , 

Bàsquet i Tai-Txi; i com a novetats destaquen 
Ball, Escalada, Softbol, Voleibol i un curset d’iniciació 
a la tasca de dinamitzador esportiu que es durà a 
terme durant el mes de juliol.
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LA CAPSA DELS JOCS

S’hi troben jocs de malabars, pilotes, tricicles, jocs de 
construcció, casetes i cuinetes, entre altres jocs 
tradicionals i moderns. La “Capsa dels Jocs” està oberta 
de dimarts a divendres de 16.30 a 19.30h. Els caps de 
setmana obre dissabte tot el dia d’11 a 14h i de 16.30 
a 19.30h. i els diumenges d’11 a 14h. 

Aquest servei està tenint una molt bona acollida, i cada 
cop són més les famílies i infants que en fan ús. A més 
a més, cal destacar que amb aquesta iniciativa es 

recupera el Parc del Besòs com a punt de trobada i 
d’activitat al barri. Una dada molt significativa d’aquesta 
recuperació del Parc del Besòs com a espai públic és 
el fet que moltes famílies del barri del Besòs de Barcelona 
també s’hi han apropat. Fins ara un total de 161 famílies 
s’han inscrit a la “Capsa dels Jocs”. D’aquestes famílies, 
139 són del barri mentre que 22 són de fora del barri. 

En total han estat 301 els infants els que han gaudit 
d’aquest espai de jocs a l’aire lliure.

ESPORT PER A TOTHOM

El passat mes de febrer es 
va posar en marxa, al Parc 
del Besòs, la “Capsa dels 
Jocs”. La Capsa dels Jocs és 
una ludoteca infantil en què 
els nens i nenes que ho 
vulguin poden sol·licitar, als 
responsables del servei, jocs 
i joguines per utilitzar dins 
el recinte del parc.

Aspecte exterior de la 
ludoteca “Capsa dels Jocs”, 
que es troba dins del Parc 

del Besòs.
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Les teulades de les naus són de fibrociment, més 
concretament de fibres d’amiant. L’amiant és una 
substància tòxica, per la qual cosa els treballs de 
retirada d’aquestes plaques comporten uns riscs 
derivats que s’han d’evitar prenent un seguit de 
mesures d’ avaluació, control, correcció, prevenció 
i protecció de cara als treballadors que realitzen 
les feines de retirada. 

Les tasques de retirada de les plaques de 
fibrociment segueixen una metodologia de treball 
que s’ha de seguir per tal de fer més segura la 
salut de tots.

Primer de tot s’ha d’acotar la zona on es realitzaran 
els treballs, així com, senyalitzar la zona amb 
cartells adequats per a aquest tipus de treballs. 
Després s’ha de senyalitzar la obligatorietat 
d’utilitzar protecció respiratòria en la zona 
restringida per als treballs. Senyalitzar, també, la 
prohibició de pas a persones alienes no 
autoritzades. Els treballs es realitzen sempre 
d’acord amb el “Pla de Treball” presentat davant 
de la Delegació de Treball (Centre de Seguretat 
i Condicions de Salut al treball) i el “Pla de 
seguretat i Salut”. Un dels aspectes més distintius 
d’aquest tipus de treballs és que està prohibit la 
realització d’hores extres i no s’estableix cap tipus 
d’incentiu per als participants en el desmuntatge.

La humectació s’ha de realitzar amb equips de 
polvorització adients i a pressions baixes.

Seguidament es tallen les subjeccions, les plaques 
alliberades es baixen al terra de manera manual. 
Un cop al terra es col·loquen senceres en paliers, 
s’emboliquen amb plàstic i s’etiqueten amb la 
senyalització d’amiant, els trossos de placa petits 
s’han de ficar en grans bosses de doble capa i 
amb tancament hermètic per al seu transport. El 
transport d’aquests residus s’ha de fer amb molt 
de compte, s’han de carregar els paliers als 
camions mitjançant mecanismes elevadors i s’ha 
de tapar amb lones de protecció i s’ha de 
comprovar que els tancaments de seguretat 
estiguin col·locats. Aquests residus s’han de 
dipositar en abocadors autoritzats. En el transcurs 
de l’obra s’ha d’anar fent periòdicament un control 
i avaluació de l’ambient. Un cop obtinguts els 
resultats dels anàlisis, aquests s’utilitzaran per 
omplir les fitxes ambientals del “Llibre de Registre 
d’Avaluacions i Control de l’amiant en ambients 
laborals” del Departament de T reball de la 
Generalitat de Catalunya.

Per una altra banda, també s’ha de tenir molta 
cura amb la salut dels treballadors i no exposar-
los a situacions de risc. Tots els treballadors que 
manipulen amiant s’han de sotmetre a un control 
mèdic preventiu (específic per a amiant), així 
com a reconeixements mèdics de forma periòdica

La importància de preservar el medi 
ambient és un aspecte que ja ningú 
discuteix avui en dia. En aquest sentit 
i degut a les transformacions que està 
patint el barri s’està generant una 
quantitat de residus i deixalles que, o 
bé s’han de reciclar, o bé tractar d’una 
manera adequada. Les obres d’enderroc 
de les naus de la Mina Industrial és 
un clar exemple de com s’ha de fer 
aquest tractament.

A la unitat de descontaminització els treballadors hi entren 
un cop acabada de feina per tal de netejar-se de les 

partícules tòxiques que desprèn l’amiant



Al barri de la Mina aprofitem les runes. Les runes 
generades amb els enderrocs de formigó del CEIP, el 
IES i les naus industrials seran aprofitades per a fer 
terres que serviran com a base dels paviments dels 
carrers que s’han de construir.  

L’aprofitament de runes és una pràctica que no està 
molt estesa ja què, normalment les runes generades 
per qualsevol tipus d’enderroc són transportades a 
un abocador especialitzat en el seu tractament. Al 
barri de la Mina, les empreses de la construcció que 
hi treballen, aconsellades pel Consorci, han decidit 
aprofitar aquestes runes demostrant així, el seu 
compromís amb el medi ambient i apostant per la 
sostenibiliat ambiental i econòmica. L’aprofitament 
de runes suposa un estalvi econòmic considerable. 

El procés és molt senzill. Un cop fet l’enderroc es 
classifiquen les runes resultants, segons el materials. 
Els materials que no es poden aprofitar van a parar 
a un abocador, però les runes que es poden aprofitar 
segueixen un procés diferent. El que s’està fent al 
barri és esmicolar el formigó de diferents mides, per 
més tard usar aquestes sorres com a base i sub-base 
dels paviments. La feina de trinxar les runes les fan 
unes màquines especialitzades. Un cop esmicolada 
la runa, una altra màquina separa els grans de sorra 
més gruixuts dels més petits. Amb aquesta separació 
s’aconsegueix tenir sorres de diferents mides per tal 
de tenir una base més sòlida.
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APROFITAMENT 
DE RUNES

Aquestes són les màquines que fan el triturat de runes.

Un cop han passat per les màquines especialitzades les 
runes es converteixen en sorra.

(dos cops a l’any). Les empreses compreses en 
l’àmbit de l’aplicació d’aquest reglament estan 
obligades a establir registres de dades i a mantenir 
actualitzats els arxius de documentació relatius 
a l’avaluació i control de l’ambient laboral i a la 
vigilància mèdico-laboral dels treballadors. 

També s’han de prendre mesures de caràcter 
individual que garanteixin la salut de treballador. 
En aquest sentit l’empresa està obligada a facilitar 
als treballadors una màscara dotada de filtres 
mecànics P3, granotes de protecció d’un sol ús 
amb caputxa, abrigalls, confeccionats amb teixits 
específics per a l’amiant, guants de làtex d’un 
sol ús, casc de seguretat, així com la resta de 
l’equipament de protecció habitual en enderrocs. 
Al finalitzar la jornada laboral s’ha de netejar tot 
l’equip amb aspiradors de filtres absoluts. Tota 
empresa en la que hi hagi risc per amiant està 
obligada a facilitar als treballadors exposats 
informació detallada sobre els riscs per a la salut 
que comporten els treballs amb amiant, les 
mesures higièniques i preventives a adoptar pels 
treballadors, els greus perills de l’hàbit de fumar, 
donada la seva acció potenciadora i sinèrgica 
amb la inhalació de fibres d’amiant, i qualsevol 
altra informació sobre amiant.

L’empresa ha de fomentar la participació activa 
i continuada de tots els treballadors en matèria 
de seguretat i salut.
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El PIM

Ja fa mes d’un any que el Punt d’Informació Medi 
Ambiental (PIM) està en funcionament. Durant tot aquest 
temps, i degut a la demanda ciutadana, s’ha ampliat 
l’horari d’atenció al públic. Ara el PIM està obert de 
dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 20h . A més 
a més també s’ha ampliat la plantilla de treballadors 
per poder atendre millor als veïns.

La Loli segueix atenent als veïns que passen per 
l’oficina, al carrer d’Orient. S’ha incorporat una 
gestora medi ambiental, la Montserrat, que es dedica 
a recollir dades dels contenidors de reciclatge, per

Xerrada al Casal d’avis de la Mina 
a càrrec de les noies del PIM el 
passat 30 de març

constatar-ne l’ús que se’n fa al barri. I finalment, 
es dedica a coordinar les tasques de les dues 
vigilants medi ambientals, la Maribel i la Lola.��

Les funcions que duen a terme aquestes vigilants 
són les d’establir un seguiment de les incidències 
i informacions recollides a peu de carrer , i 
fonamentalment, tenen la funció de sensibilitzar 
i conscienciar al veïnatge en general, de la 
necessitat de recuperació del màxim de deixalles 
per tal de reduir al mínim els residus de rebuig. 
Fomentant la implicació i participació ciutadana 
en l’objecció d’assolir un barri mes sostenible.

A mes, s’estan realitzant xerrades informatives 
de la campanya d’aquest any, les “3RS” Reduir, 
Reutilitzar i Reciclar. Ja s’han fet dues xerrades, 
la primera al Casal d’avis de la Mina el 30 de 
març i el 20 d’abril al grup de dones les Adrianes.

El proper 26 de maig durant la setmana cultural, 
el PIM es traslladarà per un dia a la Rambla 
Camaron, on per la tarda es farà un taller de 
reutilització de tetrabrics.

Parc infantil de la Rambla 
Camarón
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Parcs Infantils

A principi de desembre de 2005 va començar el 
programa de millora de l’espai públic del barri de 
la Mina, pel que fa als espais lúdics infantils.

Un dels projectes més significatius és el de la 
creació de parcs infantils així com de la 
rehabilitació dels ja existents. Des d’aleshores 
fins avui s’han rehabilitat els dos parcs situats 
al carrer Gregal, així com el que hi ha al carrer 
Mestral. Pel que fa als de nova creació, se’n 
han fet dos: un al carrer V enus i l’altre a la 
Rambla de Camarón amb l’Avinguda Fernández 
Márquez. 

A partir de la segona quinzena de maig està 
previst que comenci la segona fase del programa 
amb la instal·lació d’un nou parc infantil a la 
Rambla de Camarón a tocar amb el carrer 
Ponent; també es durà a terme l’ampliació del 
parc que hi ha al carrer Venus i se’n farà un de 
nou al carrer Occident amb Mar.

Joves del Taller “D de moto” 
treballant en l’ajardinament dels 
parterres.

La Brigada de Manteniment de 
la Mina realitza feines de neteja 
dels jardinets del carrer Orient

Millora de l’espai públic

Una de les maneres d’avaluar l’espai públic és, 
sobretot, per la intensitat i la qualitat de les 
relacions socials que facilita. Amb aquesta finalitat, 
s’ha de dissenyar un model de barri sostenible, 
amb un urbanisme social, participatiu i cívic . 
L’espai públic resultant haurà de tenir determinades 
qualitats, però sobretot, haurà d’aconseguir que 
el veïnatge s’hi identifiqui.

En aquest sentit, i continuant amb la millora de 
l’espai públic del barri al mes de maig començarà 
l’adequació del carrer Mart nord, entre el Centre 
Cívic i el bloc de pisos de Mart. Aquesta adequació 
de l’espai pretén millorar els indrets d’estada fent 
més còmodes els seients, ajardinant els petits 
escocells i col·locant papereres. 

Aquestes tasques les faran joves participants del 
taller D’MOTO, dins del programa de “Tastet 
d’Oficis” que duu a terme aquesta entitat. D’MOTO 
ja va portar l’any passat la millora i adequació 
dels parterres ubicats al carrer Orient.
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La transformació del barri de la Mina és un fet. Tot i així, aquesta transformació no es 
pot entendre només des d’una vessant estrictament urbanística . Com tots els canvis, 
el del barri de la Mina, es produeix tant en la forma com en el fons, és a dir, es concentra 
en la remodelació urbanística i en les accions socials al mateix temps. És en el context 
de les accions socials on es situa el Pla d’Actuació Subvenció Global.

El Pla d’Actuació Subvenció Global vol afavorir la 
inserció socio-laboral d’aquelles persones o 
col·lectius, que per circumstàncies diverses i diferents 
tenen dificultats a l’hora d’accedir al món laboral . 
La Subvenció Global, gestionada pel Consorci del 
barri de la Mina, s’emmarca dins del Programa 
Objectiu 3 de la Generalitat de Catalunya, i està 
cofinançada pel Departament de T reball de la 
Generalitat de Catalunya (55%) i pel Fons Social 
Europeu (45%). 

Durant tot aquest període s’ha anat treballant des 
de la discreció per tal d’aconseguir els objectius 
fixats, i els resultats obtinguts són realment 
satisfactoris. L’any 2005 un total 447 persones (217 
homes i 230 dones) van participar en els projectes 
de Subvenció Global. El 71,6% d’aquests participants 
van ser contractats. El 13% d’aquests contractes 
van ser indefinits.

Treballar amb discreció és imprescindible a l’hora 
de poder atendre bé les necessitats d’aquestes 
persones i/o col·lectius. No obstant, aquesta discreció 
fa que moltes vegades la feina feta quedi en el 
desconeixement absolut de la resta de ciutadans.

L’any 2005 van ser 9 els projectes subvencionats. 
Aquests projectes són: D’Moto, Accés 2, Fem Feina, 
Apropa’t a la feina, Situa’t, Avillar Akoba, Club de 
Feina, Servei d’Informació i Orientació Laboral (SIOL), 
Itineraris d’Inserció per a Dones Gitanes del barri 
de la Mina. Cada una d’aquestes entitats, està 
especialitzada en un determinat col·lectiu arribant 
així a un ventall més ampli de població.

PLA D’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ GLOBAL

D’Moto
El projecte D’Moto es va iniciar l’any 2002 i el duu 
a terme el Casal d’Infants del Raval. El projecte va 
dirigit a joves que encara no saben cap a on orientar 
el seu futur laboral. D’Moto és el taller on els joves 
del barri que ho volen, hi van i entren en contacte, 
a mode d’aprenentatge, en l’ofici de mecànic de 
motocicletes. Aquest és el cas de l’Esteban un noi 
de 16 anys i estudiant de 3er d’ESO a l’IES Bernat 
Metge.

Fa un any va acompanyar al seu germà gran a 
informar-se sobre les activitats que es feien al taller. 
Li va agradar molt, però com que encara no tenia 
16 anys va haver d’esperar-se un any per apuntar-
se. “Abans quan acabava l’institut anava a casa 
deixava la motxilla i sortia al carrer amb els meus 
amics” confessa l’Esteban que des que va al taller 
considera que aprofita més el temps “m’ajuden amb 
els deures, aprenc un ofici i, a més a més, m’estic 
muntant la meva bici”. I és que al taller a part 
d’iniciar-se en l’ofici de mecànic, hi ha un dia a la 
setmana en què cada alumne es construeix, peça 
a peça, la seva bicicleta o bé l’arregla. D’Moto està 
obert de dilluns a dijous de 17.30 a 20.30. El que 
fa diferent el taller D’Moto a d’altres centres és, 
segons l’Esteban, la flexibilitat d’horaris. “ Hi ha nois 
que es pensen que això és com un institut, però no 
és així. Aquí si algun dia no hi pots anar , truques, 
ho dius i cap problema. Això si, s’ha de venir sovint 
i posar interès en les classes que se’t donen” diu 
l’Esteban.

A més a més del taller , D’Moto inclou també un 
programa anomenat “T astet d’Oficis”. Aquest 
programa s’adreça a aquells nois que, un cop fets 
els 16 anys, han decidit deixar els estudis i volen 
iniciar-se en l’aprenentatge d’oficis. D’Moto els inicia 
en l’aprenentatge de diferents oficis. Un cop els 
joves han fet pràctiques de tots els oficis els és molt 
més fàcil escollir-ne un per a dedicar-s’hi amb més 
profunditat.

L’Esteban està molt a favor d’aquest tipus d’iniciatives 
i les recomana a tothom que li ho demana. “Si a tu

L’Esteban 
al taller de D’MOTO
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PLA D’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ GLOBAL

La Mercedes ha 
guanyat en seguretat 
i confiança des que va 

entrar a formar part 
del projecte FEM 

FEINA

Fem feina
Fem Feina és un projecte que duu a terme APRISE 
(Associació per a la promoció d’iniciatives social i 
econòmiques) i que va dirigit principalment a homes 
i dones d’edats compreses entre els 25 i 55 anys. És 
un dels projecte que porta més anys funcionant al 
barri (2001). 

Des d’aleshores, són moltes les persones que han 
participat d’aquest servei. Aquest és el cas de la 
Mercedes, una dona de 37 anys, casada i amb dos 
fills de 13 i 6 anys. La Mercedes està molt identificada 
amb el barri, i li agrada estar al dia dels fets i serveis 
que hi tenen lloc. Per aquest motiu no li va ser gens 
difícil saber on recórrer en el moment que va necessitar 
buscar feina. La Mercedes considera que si que hi 
ha prou informació sobre els serveis que existeixen 
al barri, però el que falta, potser, és “la falta d’interès 
i de voluntat d’alguna gent”. Del SIOL la van derivar 
a APRISE i allà va entrar a formar part del projecte 
Fem Feina. 

Un cop dins del projecte Fem Feina va començar la 
formació en cursos de neteja. Desgraciadament, per 
circumstàncies no desitjades, va haver d’abandonar 
el curs per iniciar directament la cerca de feina. Des 
de setembre de 2004 ha anat treballant de forma 
regular. Ara fa serveis de neteja a domicilis particulars 
i en oficines.

El passat 4 d’abril va 
començar a treballar 
en una copisteria de 

Barcelona

no et pot servir segur que hi haurà algú que si”. I 
és que avui l’Esteban té molt clar què és el que vol 
fer; primer acabarà l’ESO i després es matricularà 
a l’IES Fòrum 2004 per tal de fer la Formació 
Professional en automoció.

Accés 2
Un altre dels projectes subvencionats és Accés 2. 
Aquest projecte, en funcionament des de l’any 2002, 
presentat per l’Associació JOIA, treballa amb 
persones amb problemes de salut de mental. 

Aquest col·lectiu té força dificultats a l’hora de buscar 
feina i el projecte Accés 2 suposa, per a ells, un 
punt d’inflexió. En aquesta situació es troba C.B. 
que va arribar a JOIA fa uns tres anys gràcies al 
psicòleg de Salut Mental del barri. 

Ella ja en tenia bones referències abans però no va 
ser fins aleshores que va decidir anar-hi. C.B., que 
té 35 anys i una filla de 15, ha seguit durant aquest 
tres anys un procés molt positiu en què, a través de 
diferents mòduls, ha desenvolupat habilitats i ha 
anat entrant en contacte amb el mercat laboral. 

Aquest procés va culminar amb un curs de Formació 
Professional de copisteria. El passat 4 d’abril va 
començar a treballar de copistera a Barcelona i està 
molt contenta i orgullosa de com ha anat tot. C.B. 
admet que durant tot aquest temps ha guanyat en 
confiança i seguretat i està molt agraïda als 
professionals de JOIA pel tracte tant personalitzat 
i afectuós que ha rebut. No deixa de recomanar a 
tothom que es troba en la mateixa situació que ella 
que no dubti i s’apropi al Casal Cívic de la Mina que 
és on està ubicada l’Associació JOIA. Això si 
considera que se’n hauria de fer més difusió ja que 
les persones amb problemes de salut mental és un 
col·lectiu més sensible a l’hora de manifestar els 
seus dubtes. 

De totes maneres la C.B. ara per ara està animada 
i només pensar en mirar cap endavant i consolidar 
el seu lloc de feina.

Ella treballa amb contracte, un fet no massa habitual 
en el sector dels serveis de neteja, però ella ho té 
molt clar: “Hi ha companyes que s’estranyen que 
treballi amb contracte perquè cobres menys, però jo 
prefereixo treballar amb contracte i cobrar una mica 
menys a canvi de tenir regularitzada la meva situació 
i poder gaudir de les avantatges que això comporta 
com ara cotitzar, la seguretat social...”. A més a més 
ha aconseguit conciliar vida familiar i laboral, un 
aspecte molt important per a ella tenint en compte 
que té dos fills petits. 

La Mercedes agraeix l’afecte que ha rebut durant tot 
el temps que ha estat en el projecte i el seguiment 
que li han fet tan a nivell laboral com a nivell personal. 
Té clar que si per desgràcia, hagués de tornar a 
buscar feina no dubtaria a recórrer de nou a APRISE.
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Apropa’t a la feina
Un altre dels projectes destinats a joves menors 
de 25 anys és Apropa’t a la feina  d’ARES, que 
treballa al barri des de l’any 2002. 

Aquest projecte té com a objectiu dotar 
d’autonomia a aquells joves que no ha volgut 
seguir formant-se però no tenen recursos per a 
la cerca de feina. En aquesta situació es trobava 
la Tamara de 18 anys. Ella, com moltes altres 
noies del barri, va decidir no seguir estudiant un 
cop va acabar l’ESO. No obstant, quan va voler 
anar a buscar feina es va trobar que no sabia on 
anar. “Els diners no te’ls portaran a casa, has de 
treballar” assegura. La Tamara va arribar a ARES 
l’any 2005, procedent del SIOL. A ARES, considera 
la Tamara, li han donat un tracte més personalitzat 
què és el que ella buscava i l’han ajudat en la 
preparació del seu currículum així com preparació 
per afrontar les entrevistes de feina. Gràcies a 
aquest suport i a les seves ganes de treballar ha 
anat trobant feines d’una forma més o menys 
regular. Primer va treballar com a fruitera, quan 
se li va acabar el contracte va tornar a ARES i ara 
per Setmana Santa va començar a treballar com 
a caixera en un supermercat. Reconeix que aquest 
temps dins del projecte Apropa’t a la feina li ha 
servit per madurar, ser més autònoma i guanyar 
seguretat a l’hora de buscar feina. Per aquesta 
raó ja ha acompanyat a la seva neboda a ARES 
per a què segueixi el mateix camí. I és que el 
boca a orella és, segons la T amara, la millor 
manera que els joves coneguin aquest tipus de 
serveis.

PLA D’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ GLOBAL

Tot i les dificultats la 
Tamara no ha perdut 

mai el somriure

Situa’t
Situa’t és un altre dels projectes de la Subvenció 
Global. El dur a terme IPPS (Institut per a la 
Promoció Social i de la Salut) des de l’any 2002, 
i està dirigit a persones amb problemes de 
drogaaddiccions en procés de rehabilitació i a 
exdrogaaddictes. Es podria dir que A. és un dels 
“veterans” dels actuals participants, hi va arribar 
fa tres anys a través del coordinador del projecte. 

“Durant aquest tres anys A. he deixat de consumir, 
he après a llegir i a escriure. He guanyat en salut 
i benestar” afirma, content del pas endavant que 
ha donat. A Situa’t els participants fan simulacions 
d’empresa, bàsicament feines d’empaquetatge,

i a canvi reben una retribució que, en alguns casos, 
els permet ajudar econòmicament a les seves famílies. 
“Per a mi és una autèntica teràpia” comenta A. Ell 
és un dels casos en que entrar a Situa’t ha suposat 
el primer pas per deixar el consum de drogues. Un 
cop preparats passen a la recerca de feina en 
empreses normalitzades.

A Situa’t empaqueten 
des de xeringues fins 

a tiretes

A l’Enric li preocupa 
el futur del barri

Fundació Secretariado Gitano
La Fundació Secretariado Gitano és una altra de les 
entitats que duu a terme un projecte de Subvenció 
Global al barri. En el seu cas el col·lectiu al que 
s’adrecen és principalment a homes i es dediquen 
a fer formació de carretoners. El projecte que duen 
a terme s’anomena Avillar Akoba i està en funcio-
nament des de l’any 2001. Un dels participants 
d’aquests cursets és l’Enric, un veí del barri, que va 
arribar a la Mina amb 13 anys procedent del Camp 
de la Bota. Fa un any va decidir recórrer a la Fundació 
perquè feia 3 anys que estava a l’atur. “La gent associa 
gitano amb gandul, i això és molt desagradable i injust. 

Hi ha prejudicis”, afirma amb decepció l’Enric. Durant 
aquest temps amb la Fundació ha realitzat una 
formació d’operari de carretó elevador ( torero, 
carretoner), s’ha tret el carnet de grua. Últimament 
ha estat treballant, i ara està a l’espera d’una entrevista 
per a una feina en una empresa de reciclatge. Tot i 
els prejudicis que existeixen sobre la comunitat gitana, 
l’Enric es mostra esperançat amb els canvis que 
s’estan produint al barri.

“Es comença a veure la llum. És cert que el barri 
està canviant i s’estan fent coses que feien falta”, 
comenta l’Enric que creu que els joves no haurien 
de patir el mateix rebuig que ha patit la gent de la 
seva generació. Amb tot a l’Enric li preocupa que 
quan el Pla de Transformació del Barri de la Mina 
s’acabi els veïns de la Mina tornin a quedar en l’oblit.
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PLA D’ACTUACIÓ SUBVENCIÓ GLOBAL
Club de la Feina
El Club de Feina, projecte dut a terme per Movid’a 
(Moviment d’Aturats), està instal·lat al barri des de 
fa anys però a l’any 2001 va passar a formar part 
dels projectes de Subvenció Global. Està adreçat a 
aquella gent que té un objectiu laboral clar i que 
gaudeixen de certa autonomia personal a l’hora de 
buscar feina. Com en Raúl, 23 anys, que quan va 
venir a viure a la Mina, procedent de Santa Coloma 
 de Gramanet, estava decidit a trobar feina. Un dia 
passejant pel barri va descobrir El club de feina i hi 
va entrar. D’això ja en fa 5 anys i des d’aleshores ha 
anat treballant, de mosso de magatzem, carreter , 
ajudant de forner, repartidor.

Ha tingut èpoques bones, en què ha treballat amb 
contractes estables i d’altres de dolentes en què ha 
estat a l’atur. “El contracte més llarg que he tingut 
han estat 6 mesos i mig en una empresa de Badalona” 
ens diu. De totes maneres en Raúl ho té molt clar: 
“El món laboral està malament, però la feina a casa 
no te la portaran”. Un dels aspectes dels que també 
està convençut en Raúl és que si vols treballar sempre 
acabes trobant feina, per tant, considera que per 
molta difusió que es faci si no hi ha interès no hi ha 
res a fer. De totes maneres ell explica la seva expe-
riència a amics seus per si els interessa. Al Raúl li 
agradaria aconseguir un treball fix per poder -se 
comprar un pis i anar-se’n a viure amb la seva xicota.

Al Club de Feina en 
Raúl troba els ajuts i 

les eines per a la 
recerca activa de feina

primer va estar durant 8 mesos contractat a través 
d’una Empresa de T reball Temporal i ara té un 
contracte de 6 mesos, però contractat per l’empresa. 
Ell va aconsellar al seu germà i a un veí que anessin 
al SIOL i ara tots dos estan treballant. 

Associació SURT
A l’Associació SURT s’hi fan itineraris d’inserció per 
a dones del barri de la Mina. Aquesta associació que 
està al barri des de l’any 2001 s’hi adrecen totes 
aquelles dones, moltes de les quals són gitanes, que 
volen seguir una formació de cara a la seva inserció 
al món laboral. Aquest és el cas de la Soledad una 
jove de 27 anys i veïna del barri que l’any 2001, 
aconsellada per altres amigues que ja hi eren, va 
participar en l’itinerari de grans superfícies. La Soledad 
necessitava treballar però tenia molt clar que no es 
volia dedicar sempre a la neteja i a SURT hi va veure 
noves oportunitats. Allà va trobar el recolzament 
necessari per seguir aprenent. Va fer formació per a 
treballar en grans superfícies, de carnisseria i de 
fruiteria. Tot i així no estava molt contenta amb el que 
feia, per això va començar la formació de cambrera 
de planta i va ser aleshores quan va descobrir el món 
de l’hostaleria i li va agradar. Fa poc acaba de signar 
un contracte per a treballar com a cambrera de planta 
a un hotel de Barcelona. El seu pròxim objectiu es 
treure’s el carnet de conduir i d’aquesta manera 
seguir guanyant en autonomia.

En Luis s’ha trobat 
molt a gust amb el 

tracte rebut ja que ha 
pogut fer la seva

A la Soledad li 
agradaria ser maitre i 

poder ajudar a les 
dones gitanes

SIOL
Al Servei d’Informació i Orientació Laboral (SIOL), s’hi 
fa la captació i la posterior derivació dels participants 
cap als itineraris més adients per a cada cas. En 
aquest sentit el SIOL, coordinat per CIVIC, està adreçat 
a tothom. V an arribar al barri l’any 2001 i des 
d’aleshores han informat i orientat a molts veïns del 
barri. Com el Luis que va topar amb el SIOL fa 4 anys 
de manera gairebé inevitable, ja que hi viu al costat. 
En Luis és mecànic d’automòbils, per tant, quan ha 
tingut la necessitat de buscar feina ha tingut molt 
clar què buscar i on anar. Al SIOL li donen les eines 
de les que no disposa, com ara la borsa de treball, 
accés a internet, preparació i actualització del 
currículum. “El SIOL m’ha ajudat. Jo tinc una formació 
i per tant vaig directe al que vull i la seva borsa de 
treball és molt útil” assegura en Luis que actualment 
està treballant de mecànic d’automòbils a Barcelona. 
Hi va arribar a través de la borsa de treball del SIOL,

La Subvenció Global, gestionada pel 
Consorci del barri de la Mina, 
s’emmarca dins del Programa Objectiu 
3 de la Generalitat de Catalunya.
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Generalitat de Catalunya

La transformació del Barri de la Mina és molt evident 
si tenim en compte l’obertura de nous carrers i la 
construcció de noves instal·lacions infantils i 
equipaments socials, com ara la biblioteca, el pavelló 
esportiu o la parròquia, que esdevindran edificis de 
referència per als veïns del barri. Uns equipaments 
molt necessaris que, una vegada estiguin en 
funcionament, caldrà dinamitzar perquè responguin 
a les expectatives creades i el desenvolupament de la 
convivència cívica al barri.

Tanmateix, la transformació del Barri de la Mina no 
seria completa sense el treball que s’està duent a terme 
en l’àmbit social, com ara a partir dels programes 
d’inserció sociolaboral, que estan tenint uns resultats 
molt encoratjadors. La qual cosa vol dir que tothom 
està treballant en la línia adequada: les administracions 
representades en el Consorci del Barri de la Mina i les 
entitats que hi treballen amb el suport de la gent del 
barri que s’implica en aquest projecte.

I és que els canvis que viu el barri de la Mina no es 
poden entendre només des d’una vessant estrictament 
urbanística. La feina que es desenvolupa des del 
Consorci del Barri de la Mina és tant important des 
del punt de vista de la remodelació urbanística com 
de les accions socials. Precisament, una de les 
intervencions destacades en aquest àmbit és la inserció 
sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social.

Les dades que disposa el Consorci i que publica en 
aquest Butlletí sobre els programes subvencionats 
demostren la importància de la feina realitzada per a 
la incorporació dels col·lectius amb risc d’exclusió 
social al món laboral. En aquest àmbit s’emmarca el 
Pla d’Actuació per a la Subvenció Global, pensat per 
afavorir la inserció sociolaboral de les persones i els 
col·lectius que per diverses circumstàncies tenen 
dificultats alhora d’accedir al món laboral.

Aquest pla gestionat pel Consorci del Barri de la Mina 
i finançat pel Departament de Treball (55%) i el Fons 
Social Europeu (45%) presenta uns resultats 
satisfactoris. D’un total de 447 persones inscrites als 
programes d’inserció sociolaboral —230 dones i 217 
homes— el 71,6% van aconseguir un contracte de 
feina l’any passat.

En concret, es van posar en funcionament nou projectes 
amb nou entitats especialitzades en diferents col·lectius 
i persones en situació de risc. Treballar amb discreció 
és imprescindible a l’hora de poder atendre bé les 
necessitats d’aquestes persones o col·lectius. No 
obstant, aquesta discreció fa que moltes vegades la 
feina feta quedi en el desconeixement absolut de la 
resta de ciutadans.

Carme Figueras i Siñol
Presidenta del Consorci del barri de la Mina

Consellera de Benestar i Família

Jesús M. Canga Castaño
Vice-president del Consorci del barri de la Mina

Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Entre tots estem canviant la Mina. Aquest canvi està 
sent possible gràcies a l’esforç i el desig de tots i 
totes. 

Les millores urbanístiques són visibles i la construcció 
dels nous equipaments, una realitat. La nova escola 
i el nou institut ja han obert les seves portes, amb el 
desig i la voluntat que els infants i joves del barri 
puguin gaudir d’un ensenyament de qualitat que 
els permeti preparar-se per al futur . L’educació és 
una eina imprescindible que els ha d’ajudar , el dia 
de demà, a exercir plenament el seu dret de ciuta-
dania.

Ara bé, per aconseguir la plena transformació del 
barri cal la implicació de tots i totes al llarg d’aquest 
procés. Des del Consorci s’està treballant per recuperar 
i enfortir el teixit veïnal. En aquest sentit cal destacar 
les actuacions que s’estan duent a terme, com ara 
la Capsa dels Jocs, espai de jocs a l’aire lliure adreçat 
als més petits. Amb aquesta iniciativa s’està recuperant 
el parc del Besòs com a punt de trobada i d’activitat 
al barri. Una dada molt significativa d’aquesta 
recuperació del parc com a espai públic és el fet que 
moltes famílies del barri del Besòs de Barcelona 
també s’hi han apropat. 

Així mateix, s’està recuperant la pràctica esportiva al 
barri amb activitats, tallers i cursets dins la campanya 
“Esport per a tothom”, que propicia espais d’intercanvi 
i de relació social.  

Des del Consorci es té com a objectiu prioritari el 
reforç a les organitzacions veïnals i als projectes de 
les entitats amb accions encaminades a aconseguir 
la plena participació de tots els veïns i veïnes en la 
vida del barri. En aquest sentit cal assenyalar la feina 
de l’Associació de Veïns/es i la Plataforma d’Entitats 
i Veïns i Veïnes del barri de la Mina, que, amb el 
suport del Consorci del barri de la Mina, treballen en 
la línia d’assolir aquest objectiu comú. Però a més 
dels esforços que s’estan emprant per part de les 
administracions i de les entitats, necessitem de la 
vostra complicitat i il·lusió perquè totes les iniciatives 
endegades tirin endavant. 

No hem d’oblidar que és entre tots i totes que 
aconseguirem completar el Pla de transformació del 
barri de la Mina.




