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 Sostre Cívic Associació 

 ADMINISTRACIÓ  CONVOCATÒRIA  OBJECTE  IMPORT  Descripció del projecte 

 Ajuntament de 
 Barcelona 

 Convocatòria  general 
 de  Subvencions  per  a 
 projectes,  activitats  i 
 serveis  de  districte  i 
 de  ciutat  per  a  l'any 
 2021 

 Enfortiment  de 
 l’organització  i 
 la  participació 
 de l’entitat. 

 4.200€  Aprofundir  i  millorar  l’estructura  democràtica  de 
 l’entitat  amb  la  finalitat  de  millorar  l’organització 
 interna en diversos nivells. 
 Un  primer  nivell  fa  referència  a  l’establiment  i  millora 
 d’eines  i  processos  de  participació  interna  de  la  base 
 social,  per  la  detecció  i  abordatge  d’actituds 
 masclistes i/o de violència vers les dones o infants. 
 Un  segon  nivell  se  centra  en  la  formació  i 
 empoderament  de  la  base  social  per  la  millora  de 
 l’activitat  de  l’entitat,  amb  la  implicació  i  participació 
 de la base social. 
 I,  per  últim  un  tercer  nivell  anirà  dirigit  a  enfortir  els 
 sistemes  de  comunicació  interna  i  externa  de 
 l’entitat,  facilitant  i  promovent  una  estratègia  per  la 
 implicació  i  la  participació  de  persones  sòcies 
 voluntàries  en  la  tasca  de  comunicació  externa  i 
 representació  de  l’entitat,  i  amb  la  millora  i  el 
 desenvolupament  de  “La  Interna”,  un  espai 
 d’informació,  participació  i  transparència  de 
 l’entitat.     

 Ajuntament de 
 Barcelona 

 Convocatòria  general 
 de  Subvencions  per  a 
 projectes,  activitats  i 
 serveis  de  districte  i 
 de  ciutat  per  a  l'any 
 2021 

 Estudi  sobre 
 l’impacte 
 ambiental  en 
 l’Habitatge 
 Cooperatiu  en 
 Cessió d’ús. 

 4.000€  Es  treballa  per  aconseguir  que  les  ciutats  i  els 
 assentaments  humans  siguin  inclusius,  segurs, 
 resilients  i  sostenibles,  segons  es  recull  en  el 
 Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. 
 El  projecte  plantejat  pel  2021  dona  continuïtat  a  un 
 projecte  inicial  l’any  passat,  del  qual  volem  hem  dut  a 
 terme  una  2a  fase,  a  partir  de  l’experiència  i  resultats 
 obtinguts, i amb nous objectius i activitats. 
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 Ajuntament de 
 Barcelona 

 Convocatòria  general 
 de  Subvencions  per  a 
 projectes,  activitats  i 
 serveis  de  districte  i 
 de  ciutat  per  a  l'any 
 2021 

 Promoció  del 
 Cohabitatge 
 sènior,  per  una 
 vellesa 
 autogestionada 

 3.000€  El  projecte  busca  l’impuls  de  l’habitatge  cooperatiu 
 en  cessió  d’ús  com  una  alternativa  a  l’atenció  a  les 
 persones  grans,  basada  l’atenció  integral  centrada  en 
 la  persona,  que  s’organitza  d’arrel  des  de 
 l’autogestió,  tant  per  la  gestió  de  les  cures,  com 
 l’habitatge  o  els  consums.  Es  vol  donar  suport  i 
 ampliar  l’organització  de  grups  d’habitatge 
 cooperatiu  en  cessió  d’ús  per  a  persones  grans  a  la 
 ciutat,  tot  donant  resposta  al  creixement  de  la 
 motivació  i  interès  que  està  sorgint  recentment  fruit 
 de  a)  la  situació  de  pandèmia  i  situació  d’aïllament  i 
 vulnerabilitat  que  ha  posat  a  les  persones  grans,  i  b) 
 la  disposició  d’un  sòl  municipal  aquest  2021  per 
 endegar  un  projecte  i  l’impacte  comunicatiu  que 
 tindrà. 

 Ajuntament de 
 Barcelona 

 Convocatòria  general 
 de  Subvencions  per  a 
 projectes,  activitats  i 
 serveis  de  districte  i 
 de  ciutat  per  a  l'any 
 2021 

 Jornades  sobre 
 l’arquitectura 
 com eina de 
 transformació 
 social 

 3.200€  Es  proposa  continuar  el  projecte  iniciat  l’any  2018 
 que  posa  en  valor  el  paper  transformador  de 
 l’arquitectura  a  través  de  l’activitat  pròpia  de  l’entitat 
 en  l’àmbit  de  generació  de  nous  models  d’accés  a 
 l’habitatge,  però  també  de  disseny  residencial  a 
 través de l'òptica col·lectiva i cooperativa. 
 Aquest  2021,  el  projecte  proposat  ha  consistit  en  la 
 generació  d'una  nova  jornada  de  reflexió  al  voltant 
 del  paper  de  l'arquitectura  davant  l’actual 
 problemàtica  de  salut  pública,  al  respecte  de  la 
 pandèmia  de  Covid  19,  però  també  al  respecte  de  la 
 contaminació  ambiental,  de  la  salut  mental,  i  les 
 cures,  etc.  que  suposen  un  dels  reptes  socials  de  les 
 últimes dècades. 

 Ajuntament de 
 Barcelona 

 Enfortiment  i 
 reactivació  de  l'ESS 
 2021 

 Pla de formació  4.500€  Elaboració i execució del pla de formació per a 
 persones sòcies de l’entitat. 
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