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PRESENTACIÓ

L’Associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló,
gràcies al compromís militant de moltes persones i a la complicitat del
teixit social del barri, en aquesta dècada exitosa s’ha anat construint
una experiència pròpia de gestió d’un espai entès com un “bé comú
urbà”, que ha albergat centenars d’iniciatives comunitàries i ha
contribuït, des de l’experiència pràctica, a fer possible un urbanisme
des de baix, transformador i popular. La tasca pacient de denúncia i
mobilització, al llarg de més de trenta anys, d’organitzacions veïnals
com el Centre Social de Sants o la comissió veïnal de la Bordeta, així
com la incorporació a la lluita i al projecte d’activistes de diferents
moviments socials del barri, han estat elements fonamentals – sumats
a la crisi del 2008 o el 15M del 2011- que expliquen la primera victòria
de Can Batlló.
Al llarg d’aquesta dècada, diferents debats i assajos organitzatius
han modelat unes formes pròpies de participació i autogovern de
l’espai. Permetent l’aportació del millor de centenars de persones
i col·lectius, s’ha hagut de vetllar per la conciliació de les diferents
maneres d’entendre Can Batlló, els seus diferents usos i la diversitat
de projectes, tot consensuant una visió compartida respecte l’espai.
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En els darrers anys, a més, s’ha formalitzat l’Associació Espai Comunitari
i Veïnal Autogestionat de Can Batlló i s’ha viscut un esdeveniment
important en la història del barri i la ciutat: el reconeixement, el 2019,
del seu paper com a legítima referent de l’autogestió del recinte, a
partir del programa Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona i
la concessió demanial (concedir un ús privatiu a béns i drets de domini
públic, entenent-se com a tal de titularitat pública de l’Estat pel seu
caràcter d’interès o servei públic) de 13.000 m2 a l’Associació per
trenta anys més dues pròrrogues de 10 anys.
Després de l’ocupació i la posada en marxa comunitària de Can Batlló,
aquest reconeixement és una segona victòria popular que garanteix
la continuïtat del projecte autogestionari i marca un precedent
extraordinari, a nivell de país, respecte la Gestió Comunitària
d’equipaments i sòl públic. Tot, de nou, gràcies a l’esforç militant
de totes les persones que hi han destinat hores i il·lusions a fer-ho
possible.
L’Espai comunitari, veïnal i autogestionat de Can Batlló en els seus
més de nou anys d’existència ha demostrat ser una mica més que
una associació veïnal a l’ús, ja que pot ser considerada com un
projecte divers i dinàmic que durant tot aquest temps ha anat creixent,
reinventant-se i superant diferents obstacles per a continuar sent un
referent a la ciutat com a equipament veïnal autogestionat.
No obstant això, no podem oblidar que abans de ser una associació
legalment constituïda, Can Batlló va ser un moviment veïnal i social
amb més de trenta anys de recorregut i lluita constant. Un esforç
col·lectiu que ha deixat de manifest que la gestió dels recursos
materials, humans, simbòlics, etc. no té perquè ser un treball exclusiu
de les institucions de l’Estat o de les empreses privades, sinó que
pot ser una tasca que la societat organitzada pot realitzar de manera
eficaç i sostenible.
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Principals objectius de l’associació:
· Construir un espai de participació veïnal i comunitari que integri a les
entitats, associacions i col·lectius afins del barri
· Desenvolupar mecanismes de participació col·lectiva i horitzontal
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Al 2021 es compleixen 10 anys de la primera victòria veïnal de Can
Batlló: la recuperació popular de l’antic recinte industrial de la Bordeta
i la creació de l’Espai Autogestionat i Veïnal, organització comunitària
que posa en marxa un equipament singular de la ciutat. Una experiència
especial per la seva dimensió, diversitat i complexitat per posar-lo, de
forma autogestionada, al servei del veïnat.

· Practicar l’autogestió com a model organitzatiu de base
· Generar espais lliures, no discriminatoris, no sexistes, que fomentin
la diversitat sexual, de gènere i funcional
· Potenciar les experiències d’economia social i solidària per esdevenir
una alternativa basada en l’autofinançament
· Afavorir la creació de nous models socials i urbanístics basats en
l’ajuda mútua, la igualtat i la no discriminació de cap tipus
· Fomentar l’associacionisme i el cooperativisme
Per a aconseguir aquests objectius, l’associació realitza diferents
activitats:
· Gestió, promoció i suport a les activitats i projectes de l’àmbit cultural,
lúdic i formatiu
· Organització i desenvolupament de projectes d’autofinançament i de
suport a la creació d’ocupació
· Administració dels seus propis espais a través de formes de gestió
col·lectiva
· Promoció d’accions de caire reivindicatiu afins als objectius de
l’associació
· Integració de les associacions veïnals del barri i creació de projectes
transformadors d’àmbit educatiu, d’accés a l’habitatge i promoció del
cooperativisme

Durant tots aquests anys Can Batlló ha funcionat amb el treball
voluntari i militant de moltes persones. Arran del creixement del
projecte, la concessió de patrimoni ciutadà i la formalització de l’entitat
en associació es va visibilitzar la necessitat de reformular i consolidar
mecanismes de funcionament intern, fet que es va materialitzar en
un primer moment al 2019 amb la contractació de dues persones per
donar suport a les comissions d’Activitats, Secretaria i Economia en
tasques administratives i de gestió, i amb la reformulació del circuit
d’incorporació de nous projectes.
Aquest procés de reformulació ha continuat durant el 2020, amb el 10è
aniversari a l’horitzó, obrint un procés de debat i creació comunitària
per definir com volem que sigui el Can Batlló dels propers 10 anys. En
aquest sentit estem treballant per redefinir línies de treball ja existents
i incorporar-ne de noves, i en la reformulació i creació de mecanismes
interns per garantir un funcionament eficaç i alineat els objectius del
projecte global, així com l’enriquiment del document de Règim Intern
amb qüestions necessàries que hem detectat després de 10 anys de
vida comunitària.
Sens dubte l’any 2020 ha colpejat AMB FORÇA LA SOCIETAT, per la
crisi de la Covid-19, i ha aguditzat problemes propis de les economies
capitalistes, com les desigualtats socioeconòmiques, la crisi ambiental,
EDUCATIVA, el racisme i la xenofòbia o la violència masclista. Hem
hagut de lamentar la pèrdua de companyes vinculades a Can Batlló.
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Tots aquests fets ens han situat en un escenari sanitari, social i
econòmic que genera un nou marc d’incertesa pel projecte, el qual
hem sabut aprofitar per plantejar noves respostes col·lectives, que se
sumen a les lluites socials dels darrers anys, per tal d’afrontar aquestes
noves necessitats. Ens ha fet repensar el significat de la col·lectivitat
i el suport mutu, així com la necessitat visibilitzar la importància de
la pràctica dels projectes comunitaris, socials i culturals que moltes
vegades solen ser menyspreats per les institucions en considerar-los
no essencials.
Can Batlló vol seguir essent un equipament al servei del barri i la
comunitat, la nova dècada també ha de començar repensant la funció
social de Can Batlló, com a eina d’autoorganització col·lectiva per
afrontar els nous reptes des del punt de vista de la transformació
social.
És per això que en la següent memòria donarem compte de les
activitats realitzades durant el 2020, un any que vam començar amb
molt d’entusiasme i energia, però que es va veure interromput per la
pandèmia. No obstant això, continuem treballant i reinventant-nos
per a demostrar que l’autogestió és un bon camí per a fer front a les
adversitats i les mancances que aquest sistema genera.
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CAN BATLLÓ AVUI
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Des del 2019, que es va signar la concessió dels 13.000m2, la nostra
situació segueix en unes condicions precaritzades i inestables. Per
tant hi ha 39 projectes sense ubicació definitiva, que resten a l’espera
de les rehabilitacions pendents de les naus per a poder instal·lar-s’hi
en unes condicions segures i estables.
El 31 de març de 2020 el Districte va proposar un calendari de
rehabilitacions que s’allargaria fins al 2025 (en el millor dels casos).
La manca d’espais on desenvolupar projectes, el mal estat dels
espais provisionals i la pressió en la reubicació de projectes front
l’enderrocament dels espais on es troben provisionalment allotjats ens
fa considerar inacceptable aquesta “oferta”.

Actualment són quaranta dos projectes i set comissions que conformen
Can Batlló i que cobreixen diferents àmbits de la vida quotidiana oferint
activitats i serveis al seu entorn més immediat. Aquestes iniciatives les
podem agrupar en set àrees diferents com ho són: Xarxes veïnals i de
suport mutu. Espais públics comunitaris externs. Salut, alimentació i
esport. Activitat econòmica local. Educació; tallers, cultura i formació.
I Habitatge.
A més a més, durant el 2020 s’han generat 13 grups de treball que,
conjuntament amb els espais de Coordinació, Assemblea General i
Assemblees Extraordinàries, conformen els mecanismes de debat,
organització comunitària i presa de decisions de l’associació.

No obstant això, a diferència de l’Administració, seguim treballant
en el compliment dels compromisos adquirits amb l’associació, com
l’organització d’activitats públiques, participació en els torns de neteja
comunitària, intercooperar amb la resta de grups, participar als òrgans
de gestió i decisió, i en general vetllar pel benestar del projecte global.
A continuació, fem un llistat de tots el projectes i comissions
que conformen Can Batlló agrupats en les set àrees esmentades
anteriorment i que representem de forma visual al seguent i que
representem de forma visual al següent gràfic:

Dels quaranta dos projectes que conformen Can Batlló, actualment
només tres tenen la seva ubicació i rehabilitació definitiva executada:
La Borda, l’Economat Social i CantinaLab. D’aquests CantinaLab
és l’únic que ha estat rehabilitat pel districte de Sants-Montjuïc. La
resta han estat construïts i rehabilitats de forma autònoma pels propis
projectes.
9

Associació Espai Comunitari Veïnal Autogestionat de Can Batlló

Banc
dʼaliments

Xarxa
dʼaliments

Memòria anual 2020

Espai de
solidaritat
de Sant Medir

Garatge

Espai
familiar
la Nau

Magatzem
dʼentitats

Taller de
cervesa
artesana

Fusteria

Los
ayudantes

Infraestructures

Auditori

Ateneu
de
Can Batlló

Eines

Mobilitat

Costura

Espai
de
trobada
Horts
urbans

Espais
públics
comunitaris
exteriors

Zona
verda
Zona
de gossos
Territori
Menut

Economat
social

Salut,
alimentació
i esport

Salut
autogestionada
i cooperativa

Xarxes
veïnals
i de suport
mutu

Imprenta
col.lectiva
Editorial
Descontrol

Tallers,
cultura i
formació

Biblioteca
Centre de
documentació
dels moviments
socials

CAN
BATLLÓ

Fundació
Salvador
Seguí

Educació

Circ
La
Garrofera

Activitat
econòmica
local

Xarxa
dʼintercanvi
dʼaliments

Cantina
Lab

Escola
autogestionària
cooperativa i
comunitària
Arcàdia

La
Borda
Incubadora
projectes

Espai
de creació
musical

La
Troca

Impuls
cooperatiu
Coòpolis

Arts

Habitatge

Rocòdrom
autogestionat

Cuina
menjador

Arts
escèniques

La
Fondona

Esplai
Espurna

Centre de
recursos
socioeducatius
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Xarxes veïnals i de suport mutu:
Avui, com en tants moments de la història, es desvetlla la importància
de l’existència del vincle social i del suport mutu per afrontar situacions
de primera necessitat. En un context de manca de recursos, tant de les
administracions com dels agents privats, així com de les economies
domèstiques, es fa necessària l’existència d’espais on practicar i
eixamplar aquesta solidaritat o cooperació social. És un dels papers
fonamentals de part del teixit associatiu del barri, així com de les seves
iniciatives, les quals aborden solucions a problemes com l’alimentació,
la criança dels més menuts i les més menudes o la creació de xarxes
de solidaritat.
· Magatzem d’entitats
· Banc d’aliments
· Xarxa d’aliments reciclats de Sants
· Espai familiar La Nau
· Garatge de Can Batlló
· Espai de Trobada
· Auditori
· Sales polivalents
· Espai solidari de Sant Medir
Activitat econòmica local:
En el marc d’una proposta per la diversitat d’usos del recinte de
Can Batlló, entenem que no hi pot faltar una vessant tant d’activitat
econòmica com de promoció de la mateixa a nivell de barri i de ciutat.
Proposem iniciatives sense ànim de lucre que no s’ubiquen en el plànol
d’una “economia tancada” sinó que han de ser pensades en relació al
seu territori i a les seves necessitats.
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En un context de crisi sistèmica, l’economia cooperativa i social ha
demostrat ser no només resistent sinó també capaç d’adaptar-se
ràpidament a les noves condicions. Pensem que és necessària una
reconstrucció del teixit empresarial, així com la generació de nous llocs
de treball, i que han de passar per les característiques singulars de
l’economia social: participació, democràcia, vinculació amb l’entorn,
caràcter local i arrelament al territori, transparència, responsabilitat
social i ambiental i sostenibilitat, són només alguns dels principis
rectors d’una altra forma de fer economia.
· Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona
· Impuls Cooperatiu de Sants
· Incubadora de projectes cooperatius
Educació:
La proposta educativa de Can Batlló és àmplia i constitueix una aposta
per l’autogestió del coneixement, des de la base que és la infància
fins edats adultes. En l’actualitat s’estan oferint formacions en l’àmbit
no formal des d’altres eixos vinculats al món del treball cooperatiu
i els oficis, en l’àmbit del lleure i el suport escolar, la formació del
professorat o els diferents tallers que els projectes i comissions de
Can Batlló ofereixen en la seva programació.
Tanmateix des de Can Batlló s’aposta fermament per una educació
al llarg de la vida amb propostes i projectes educatius concrets
que treballin amb totes les edats i ofereixin una proposta educativa
completa, tant formal com no formal, amb uns valors ètics universals
compromesos amb el barri i la societat com són: l’ajuda mútua, la
solidaritat, la igualtat, la llibertat i el respecte cap a les persones i
l’entorn.
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· Escola autogestionària cooperativa i comunitària Arcàdia
· La Troca, escola comunitària de formació permanent
· Esplai Espurna
· Centre de recursos socioeducatius

És així com a través dels projectes professionals i culturals de Can
Batlló s’ha desenvolupat un fort vincle veïnal i comunitari a través
del treball manual, l’aprenentatge i una cultura compartida, crítica i
solidària amb propostes que van des de l’aprenentatge d’oficis i
ocupacions a xerrades, divulgació, lleure i oci.

Espais públics comunitaris exteriors:

· Fusteria comunitària de Can Batlló
· Taller comunitari d’Infraestructures
· Associació per la difusió de la cultura cervesera
· Eines, escola d’oficis
· Los Ayudantes, reparació d’electrodomèstics
· Ateneu de Can Batlló
· Taller de mobilitat, manteniment i reparació de vehicles
· Taller de costura
· Impremta Col·lectiva
· Espai de Circ i arts escèniques
· Biblioteca popular Josep Pons
· Editorial Descontrol
· Fundació Salvador Seguí, difusió, investigació i estudi del moviment
anarcosindicalista
· La Fondona, projecte LGBTIQ+
· Centre de Documentació del moviments socials Mercè Grezner
· Espai d’Arts
· Espai de creació musical

Els espais públics de Can Batlló són un exemple de l’empoderament
comunitari i les pràctiques autogestionàries aplicades a l’espai comú.
Així és com els veïns i les veïnes s’han anat fent seu l’espai exterior
de Can Batlló i s’han anant configurant els seus usos, més per la seva
funcionalitat que pel seu disseny.
En l’actualitat hi trobem espais amb usos força intensius tot i la
provisionalitat en que s’han assentat, que són un exemple de com les
persones i les seves necessitats poden i deuen dibuixar els planells de
la nostra ciutat i el nostre barri, i no a la inversa.
· Horts i jardins comunitaris de Can Batlló
· Espai de gossos
· Zona verda: Procés participatiu del Parc de Can Batlló
· Territori Menut

Tallers, cultura i formació:
En els últims anys s’ha consolidat aquest aspecte com un important eix
vertebrador de la vida de Can Batlló a través del treball i l’aprenentatge
de diferents oficis i ocupacions que fomenten l’autonomia, no només de
qualificació tècnica sinó, i el més important, com a eina de compromís
i integració dintre de la vida del recinte i del teixit associatiu del barri.

Salut, alimentació i esport:
L’àrea de Salut que es presenta a continuació neix de la necessitat
d’interacció amb els nostres cossos i la cura d’aquests, de generar un
12
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un model en el que no siguem subjectes pacients sinó agents actius en
la nostra salut. Aquesta àrea abarca àmbits molt diversos, entesa com
a salut bio-psico-social. És una mirada heurística que es materialitza
a Can Batlló en àmbits molt concrets com l’alimentació, l’esport i les
xarxes de suport per tal de fomentar l’equilibri necessari entre cos,
ment i societat, tot des d’una mirada autogestionària.
En l’àmbit de salut Can Batlló es mostra com un agent de prevenció
primària actuant de forma preventiva contra l’aïllament social, la
pràctica esportiva i la oferta en alimentació biològica, alhora que
esdevé un agent de prevenció secundària amb les xarxes solidàries
d’alimentació.
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la necessitat del veïnat de La Bordeta d’accedir a un habitatge digne
i en condicions, construint un model comunitari de vivenda. És així
com s’impulsen des de Can Batlló realitats alternatives a la propietat
privada i l’especulació. En concret, des del foment de les cooperatives
d’habitatge en cessió d’ús com a experiència pilot que avui s’està
expandint.
· La Borda, cooperativa d’habitatge en cessió d’ús
· Sotrac, cooperativa d’habitatge en cessió d’ús
Comissions de gestió:

Alhora, la salut té aspectes culturals i formatius que són tractats a Can
Batlló de manera transversal per les diferents comissions, projectes
i activitats així com en l’establiment d’una política feminista de les
cures interna per als seus integrants.
· L’Economat Social
· La Garrofera
· Rocòdrom
· Cantina Lab, hosteleria cooperativa (nou!)
· Cuina/menjador comunitari (nou!)
· Salut autogestionada i cooperativa
· Xarxa d’Intercanvi d’Aliments
Habitatge:
Durant anys, la cultura de la propietat privada i l’especulació en matèria
d’habitatge n’ha dificultat l’accés cada vegada a més gent. És per això
que veiem la necessitat de potenciar alternatives que permetin satisfer

Les comissions de gestió són grups que sorgeixen de la necessitat
de dur a terme tasques concretes de Can Batlló d’una manera més
àgil i especialitzada. Aquestes comissions treballen per mandat de
l’assemblea general i quan tenen propostes de solucions les han
de retornar a l’assemblea general per a ser ratificades, esmenades
o desestimades abans de ser executades. És a dir, les comissions
treballen sota mandat i en cap cas poden prendre decisions.

· Secretaria i acolliment al veïnat
· Difusió
· Activitats
· Estratègia+Negociació
· Economia
· Disseny de l’espai
· Infraestructures
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ARRELAMENT AL TERRITORI

Així doncs, l’Associació neix i es desenvolupa completament fusionada
amb el seu entorn. De fet, la seva extraordinària pluralitat, la riquesa
més valuosa de l’entitat, és reflex d’això. Així mateix, aquesta es troba
en contínua interacció amb el teixit associatiu del barri, del districte i
de la ciutat.
Com a entitat de primer grau, el Centre social de Sants, des del principi
de la nostra història. Tot seguit, es detalla la relació d’entitats de segon
grau i plataformes d’entitats amb les quals treballem i col·laborem en
temes transversals.
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
CELS - Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Santsenca
Impuls Cooperatiu de Sants
Assemblea de Barri de Sants
Taula Intercultural del Secretariat d’Entitats de SHB
Taula Social del Secretariat d’Entitats de SHB
Stop Mare Mortum de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
FAVB - Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona
Xarxa d’Espai Comunitaris (XEC)
Plataforma Stop Tanatori a Sants
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A continuació, una relació d’entitats i/o col·lectius amb les que
interactuem ja sigui de forma periòdica o puntual:

Aalborg University
Abarka Càtering
ADEHCAT - Aso. Consumidores para Defensa Ecuatorianos
Hipotecados de Catalunya
Agrupament escolta Montsant Cim de Reus
Associació Amics dels Gossos de Sants
Associació Cultural Alma Peruana
Associació de Ghanesos de Catalunya
Associació de Veïns de la Rambla de la Bordeta
Associació El Tinglado
Associació Formes
Associació Lúdica Club Silmaril
Associació Lúdica Portadjuegos
Associació Sociocultural La Muga
Associació Súmate
Biciclot
BTV
Can Vies
CAP MAGÒRIA-LA BORDETA
Club Esportiu Handbol BCN Sants
Coboi- Laboratori d’Innovació Social de Sant boi de Llobregat
Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari de Catalunya
Colleta Bastonera de Sants
Comissió de Veïns i Veïnes de la Bordeta
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Coop57
Cooperativa d’habitatge SOTRAC
Cooptècniques
Coordinadora d’Associacions per la Llengua SHB (CAL SHB)
Defensem l’Acció Social i Comunitària (DASC)
Diables de Sants
Escola d’Arquitectura de la UPV
Escola Popular La Bordeta
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC
Espai de Lluita contra la Pobresa (Sopa de Pedres)
Espai Feminista de Sants
Espai Solidari de Sant Medir
Fundació Mercè Fontanilles
Grup de Dones del Centre Social
Grup Habitatge de Sants
Guifi.Net Sants
HCH
Institut Severo Ochoa
La Burxa
La Casa de las Acracias
La Col
La Fira o La Vida
La Marea Ràdio - La Torna
Marea pensionista
Marea Verde
MUT, equip d’estudiants d’arquitectura de la Universitat politècnica
del Vallès (Etsav)
Oficina Tècnica de Patrimoni Ciutadà

Memòria anual 2020

Òmnium Sants Plataforma en Defensa del CAP Numància
Open Arms
Pioners i Caravel·les de l’AEiG Berenguer
Plataforma pel Soterrament de les Vies i contra el Pla de l’Estació
Progess Bloc Espai
Sants 3 Ràdio
Sants Montjuïc per la Independència
Sindicato de Vendedores Ambulantes i taller Top Manta
Unitat contra el Feixisme i el Racisme - Sants
Universitat de Girona
Xarxa d’Intercanvi de Sants
Xarxa Suport Dones i Identitats dissidents
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Gràfic 1: comparativa total d’activitats

CAN BATLLÓ EN XIFRES

4.1. Resum d’activitats

Taula: Activitat a Can Batlló: número d’activitats, hores d’oferta,
destinades i usuàries
Núm.
activitats

Hores
d’oferta

Usuàries

Hores gestió
no remunerada

Activitats
programades

283

1823

7806

2443

Cessió d’espais a
entitats externes

21

49

360

21

Activitats de
gestió interna

165

-

-

42203

Gràfic 2: comparativa hores de gestió (no remunerada)
per tipus d’activitat

Nota: degut a la situació pandèmica l’espai ha estat tancat al públic
durant els mesos de març a desembre, fet que ha reduit dràsticament
la quantitat d’aquest tipus d’activitats.
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Aquest any, degut a la situació de pandèmia, s’han aturat les activitats
presencials durant una temporada, i s’ha iniciat la programació
adaptant-nos a un format telemàtic.
Taula: Activitat a Can Batlló: número d’activitats, hores d’oferta,
destinades i usuàries
Núm.
activitats
Activitats
programades
Cessió d’espais a
entitats externes

Presencials

283
21

240
21

Memòria anual 2020

Per visualitzar l’impacte que ha tingut la pandèmia en nombre
d’activitats i usuàries hem realitzat una estimació de l’activitat que
podria haver hagut en una situació “normal”:

Taula: Activitat a Can Batlló: número d’activitats, hores d’oferta,
destinades i usuàries

Virtuals

Núm.
activitats
reals

Usuàries

Num. estimat
activitats
“sense Covid”

Num. estimat
usuàries
“sense Covid”

0

Activitats
programades

283

7806

2000

46840

Cessió d’espais a
entitats externes

21

360

126

2160

Totals

304

8166

2126

49000

43

Activitats de
gestió interna

165

101

64

Total

469

362

107

Gràfic: activitats, presencial vs. virtual
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ACTIVITATS PROGRAMADES
Realitzades al recinte de Can Batlló promocionades tant per grups
interns com externs a Can Batlló, coordinades per la Comissió
d’Activitats o bé per altres projectes o comissions. Són esdeveniments
que tenen lloc un sol cop a l’any, o bé formen part d’una oferta
d’activitats periòdiques (tallers), totes elles obertes al públic.

Taula: Activitats anuals programades, periòdiques i anuals
Activitats
programades

Oferta
d’activitat

Usuàries

40

623h

453

Memòria anual 2020

Gestió comunitària: Hores dedicades a Assemblees Generals,
Assemblees de Coordinació, Grups de treball i Assemblees
Extraordinàries.
Treball comunitari: Hores dedicades al manteniment dels espais
comunitaris, on s’inclou la neteja (no incloses aquelles tasques relatives
als espais propis de cada projecte).
Treball de les comissions i els projectes: Totes les hores d’assemblees
internes, tant dels projectes com de les comissions, incloent les de
gestió interna, preparació de tallers i activitats, gestió i neteja dels
locals propis.
Taula: Resum d’hores de gestió interna

Periòdiques (tallers)

Esdeveniments anuals

213

1180h

7303

Visites guiades i
entrevistes

10

20h

50

ACTIVITATS DE GESTIÓ INTERNA
Es comptabilitzen les hores de dedicació no remunerada de les
persones participants en projectes i comissions al funcionament de
Can Batlló, un total de 42203 hores.

Durada
mitja de les
trobades

Número de
trobades

Gestió
comunitària

2’5h

108

15

4050

Treball comunitari

3’5h

57

5

649h

-

-

-

37504h

Treball de
comissions i
projectes

Mitjana de
Hores totals
participants per
de participació
reunió

Taula: Treball comunitari: neteja vs. Jornades de feina
Hores de dedicació neteja comunitària

Hores de dedicació jornades de feina comunitària

486

159
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Gràfic: activitats, presencial vs. virtual
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Taula: Grups 2020
Projectes

42

Comissions

7

Grups de Treball

12

Total

61

SÒCIES QUE FAN POSSIBLE CAN BATLLÓ

4.2. Qui som en xifres
COMISSIONS, PROJECTES I GRUPS DE TREBALL:
Comissions: presten serveis a la gestió i/o funcionament de Can
Batlló.
Projectes: amb activitat pròpia de caràcter transformador, tant per
la seva organització interna, com pels seus continguts i finalitats.
Implicats amb l’entorn, la comunitat i el conjunt del projecte. Viables
econòmicament, sostenibles en el temps i compromesos a realitzar un
retorn econòmic i social.
Durant el 2019 es va elaborar un treball de redefinició del procés
d’incorporació de nous projectes, que finalitzarà amb l’establiment
d’unes línies estratègiques que actualment estan en procés de
definició.

Persones que participen activament de comissions, projectes i
dinàmiques de gestió a Can Batlló. Des de la constitució de l’associació
la participació es formalitza associant-se, tant a nivell particular com
d’entitat.

Periode

Total sòcies

Desembre 2019
Total
Març 2020

243

Juny 2020

281

Setembre 2020

282

Desembre 2020

287

281

Grups de treball: creats ad hoc per desenvolupar una tasca derivada
de l’Assemblea General, amb una temporalitat concreta.
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Gràfic: comparativa persones/entitats (17 entitats) (desembre 2020)
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