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 ACTA ESPAI TORRE 

Data  
 

12 de desembre de 2020 
 

Hora  
 

11:15 

Lloc 

 
Google Meet 

Assistents  
 

Gina, Pedro, Bea, Judith, Carlos, Fina, Maria, Otília, Paula, Elena, Xavier, Òscar, 
Carles, Xita, Jaume, Quim, Antonio, Roser, Joel, Isma, Arnau, Carla, Benjamí, 
Maribel. 

Ordre del dia  
1) Benvinguda 
2) Introducció. Projectes i comissions de la Torre de la Sagrera 
3) El projecte Torre de la Sagrera. Dinàmica en petits grups. 
4) Conclusions 

 
 
 

 
1. BENVINGUDA. Repàs històric de la trajectòria de la Torre de La Sagrera. 

 
 
La Torre és un espai fruit de la reivindicació veïnal de la Sagrera. 
  
Al 2018 s’obre l’equipament gestionat per la Federació Torre de la Sagrera (AVV de              
La Sagrera, Drac i Diables i Gegants de La Sagrera, Esquenes Platejades, Juguem,             
Aeig Pau Casals, Andròmines, La Sagrera Alternativa) sota el model de gestió            
ciutadana. 
Actualment l’equip està format per a 4 persones (Maria, Fina, Carla i l’Óscar,             
recentment incorporat en el lloc que fins ara ocupava el Carlos) 
 
Els objectius de la Federació són; 

- fomentar la cohesió socials 
- promoure la participació 
- incidir en el sector públic des de l’associacionisme 
- potenciar els drets de la ciutadania 
- treballar en xarxa amb altres projectes, col·lectius i entitats. 

 
La Torre de la Sagrera forma part de la xarxa de Cases de la Festa i per tant es                   
treballa per donar a conèixer i posar en valor la cultura popular i tradicional              
catalana. 
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Com a novetat, aquest 2020 hem format part del programa pilot Casals            
Comunitaris; un projecte impulsat per l’Ajuntament (departament de Acció         
Comunitaria) que cerca respostes a les necessitats socials sorgides arran del           
Covid19. S’està tirant endavant amb altres entitats del barri (La Sagrera es mou,             
Arep, Serveis Socials, CAP..) i està aportant una nova mirada més comunitària de             
barri. 
 
 
Què esperem d’aquest 3r Espai Torre? 
Reflexionar al voltant del projecte. Escoltar, generar noves propostes i          
repensar-nos des de la nova situació que ens està tocant viure. Un espai on es               
detectin neguits, necessitats i voluntats de La Sagrera. 
 
 

2. INTRODUCCIÓ. Projectes i comissions de la Torre de la Sagrera 
 
COMISSIÓ SOSTENIBILITAT 
Grup de veïnes que s’organitzen a través de reunions i grup de whatsapp per tirar               
endavant el projecte ambiental de La Torre 
 
Objectius: 

● Promoure la sostenibilitat en tots els àmbits de la Torre i a la vegada en el                
dia a dia del veïnat 

● Imulsar projectes comunitaris autogestionats al voltant de l’ ecologia         
social: hort, estació meteorològica, compostatge.  

● Realitzar tallers sensibilització ambiental 
● Tractar dies mundials a nivell equipament 

 
Projectes en marxa: Hort,  Estació meteorològica, Compostatge comunitari. 
 
Grup de l’Hort 

● L’hort constitueix un centre de socialització pels veïns i veïnes 
● Les tasques que s’hi desenvolupen són: sembra, collita i quan es pugui            

àpats comunitaris amb el resultat. 
● Es combina la part pràctica amb tallers puntuals teòrics. 
● La pandèmia ha fet resorgir nous interessos en l’hort i ha canviat el perfil              

de participants. Però es manté la voluntat de ser un grup que            
s’autoorganitzi i que generi les seves propes pautes. 

 
 
COMISSIÓ HISTÒRIA I PATRIMONI 
Grup de veïns i veïnes i diverses entitats que s’organitzen a través de reunions i               
grup de whatsapp per tirar endavant el projecte memòria històrica de La Torre 
 
 
Objectius: 

- Posar en valor tot el potencial patrimonial de La Torre, els seus elements             
arquitectònics i la seva història tant de l’edifici com del refugi situat a sota. 
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- Programar activitats vinculades amb la Història de La Sagrera ; xerrades,           

rutes, exposicions.. 
- Transmetre la importància del coneixement històric del barri per a generar           

un sentiment de pertinença i treballar la memòria històrica 
 
Projectes en marxa: 

- Projecte Memòria Viva; enregistrament en vídeo de la trajectòria vital de           
persones que han viscut des dels anys 30 a La Sagrera 

- Reivindicació de la conservació patrimonial i divulgació del Rec Comptal 
- Seguiment del projecte del Refugi Antiaeri situat sota de La Torre i que està              

previst acondicionar per ser visitat 
 
 
COMISSIÓ FESTES I TRADICIONS 
Grup de veïns i veïnes i diverses entitats que s’organitzen a través de reunions i               
grup de whatsapp per tirar endavant el projecte de Cultura Popular de La Torre.  
L’ àmbit de la cultura popular és el que s’ha vist més afectat per les mesures                
Covid19. Cal reinventar-nos i apostar per espais de debat al voltant d’aquest àmbit. 
 
Objectius: 
 

- Col·laborar amb el calendari festiu del barri conjuntament amb la Comissió           
de Festes de La Sagrera 

- Promoure la cultura popular i tradicional a través de diferents tallers:           
gralla, percussió infantil, balls tradicionals, castanyada, carnestoltes, sant        
Jordi. 

- Realitzar actes festius promovent la difusió i origen de les diferents           
tradicions 

- Programar tallers gastronòmics associats al costumari català 
 
Projectes en marxa: 

- Casal d’estiu de Cultura Popular 
- Cases de la Festa 
- Castanyada, Sant Jordi, Festes Majors, Festes de Primavera.. 

 
 

COMISSIÓ INFÀNCIA I FAMÍLIA 
Grup de veïns i veïnes que s’autoorganitzen per prendre decisions al voltant del             
projecte El Raconet (espai familiar de la segona planta). Aquesta comissió s’ha vist             
molt afectada per la pandèmia ja que el Raconet s’ha hagut de tancar. 
 
Objectius: 
 

- Generar espais familiars acord amb les necessitats de les famílies del barri 
- Proposar activitats familiars d’interès. 
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PROJECTE DE GASTRONOMIA 
Àmbit de treball de La Torre que no està vinculat a cap comissió però que es vol                 
potenciar des d’una mirada comunitària on el veïnat i les entitats en puguin fer ús i                
es pugui desenvolupar projecte i programació vinculada amb la cuina 
 
Objectius 

- Generar tallers vinculats amb hàbits saludables, gastronomia popular. 
- Vincular la cina amb entitats gastronòmiques del barri 
- Concebre la cuina com a eina de cohesió social. 

 
 

3. EL PROJECTE DE LA TORRE DE LA SAGRERA: Dinàmiques de grup  
 
Dinàmica 1: Quins àmbits de treball trobem a faltar, com enriquim els que hi ha i                
com els vinculem amb l’entorn? 
 
Dinàmica 2: Com enfoquem els diferents serveis que ofereix La Torre amb la             
situació actual de pandèmia? 
 
Conclusions de les dinàmiques 
 
Dinàmica 1: 
 

- Hi ha interès en promoure una comissió de comunicació (que treballi la            
comunicació interna de La Torre i a la vegada coordinadament amb altres            
entitats del barri per a fer una comunicació en xarxa i posar en valor el               
potencial associatiu del barri), una de gènere (que reflexioni sobre les           
desigualtats i que generi pautes per a una gestió amb mirada de gènere i              
feminista) i una de programació (que promogui activitats culturals de tot           
tipus) 

 
- Propostes per enriquir els àmbits de treball en marxa:  

- Gastronomia: projectes interculturals 
- Història i Patrimoni: tallers i foment de la Vila Romana 
- Gènere: contemplar col·lectius LGTBI 
- Comunicació: difusió comerços, promoció de la participació,       

reforçar comunicació interna entre entitats, explicar què és la         
gestió comunitària. 

 
- Propostes per conectar-ho amb l’entorn amb la voluntat d’intensificar         

col·laboracions i treball en xarxa 
- Col·laborar amb la Fira d’entitats 
- Plantejar un punt de voluntariat 
- No perdre la presencialitat però adaptar-la a noves realitats         

(streaming) 
- Fer actes fora de La Torre 
- Generar material del que fem per poder-nos explicar 
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- Àpats populars i espai sociogastronòmic a la       
planta baixa. 

 
 

- Dinàmica 2: 
 
Lloguer i cessions d’espais: 

- trobar l’encaix entre la funció social i els ingressos que poguem extreure de             
les cessions a particulars (una de les poques fonts d’ingrés del projecte de             
La Torre que ens permet fer front a altres activitats) 

- Coordinar-nos amb la resta d’espais de La Sagrera 
- Cessions a demanda  per cobrir necessitats davant de la situació actual. 

 
Grups comunitaris: 

- Com els involucrem en la governança de La Torre? 
- Comunicar millor què són, què fan i com poden creixer. 

 
Tallers: 

- Fer conviure propostes presencials i virtuals garantint l’accés a tothom. 
- Buscar l’equilibri entre els ingressos de tallers que ens permeten realitzar           

altres activitats i tallers gratuïts. 
 
Suport a les associacions 

- Augmentar la comunicació entre entitats per fer front a la situació actual.            
Espai de cures 

- Espai d’assessorament interassociatiu 
 
Activitats culturals 

- Fer activitat fora de La Torre 
- Programació cultural de base al llarg de l’any 
- Planetjar formats online 

 
Cultura popular 

- Ser presents en àmbits de cultura popular del territori 
- Davant la impossibilitat de fer actes presencials buscar espais de reflexió i            

debat al voltant de la cultura popular 
- Presentacions de llibres i exposicions 
- Col·laborar amb escoles i instituts 

 
Emergències socials 

- Treball en equip amb diferents serveis municipals i entitats 
- Atendre l’emergència des de l’acció comunitària i no des de          

l’assistencialisme 
 
 
 

4. CONCLUSIONS 
 

- Cal entomar temes de gènere i de comunicació 
- La Torre es planteja una mirada cap a enfora amb una mirada de barri i               

comunitaria (futur Pla Comunitari) 
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- Generar un material visual de la sessió d’avui 
- Visió àmplia i compartida del que es fa. 

 
 
 

- La semipresencialitat ha vingut per quedar-se i hi hem de conviure 
- La Torre com a un lloc per trobar-se, organitzar-se i generar projectes. 

 
 
ENS FELICITEM PERQUÈ HA ANAT MOLT BÉ! 
 
 

  


