
BANC DE RECURSOS 
MANCOMUNATS DE 

CIUTAT VELLA

1



Orígens del Banc de Recursos

El Banc de Recursos Mancomuntats de Ciutat Vella s’emmarca dins del Pla de Desenvolupament

Econòmic de Ciutat Vella (2016-2021), i està impulsat per l’administració local (Barcelona Activa, Districte

de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval Sud – Gòtic Sud) i pel Projecte Itaka. 

El projecte Itaka al Raval s’origina al 2008 amb la finalitat de dissenyar i implementar una metodologia

comunitària per a optimitzar i millorar la intervenció amb les joves. 

Aquest projecte va ser impulsat per 6 entitats: AEIR Estel d’Assís, CO Joan Salvador Gavina, Associació

per a Joves Teb, Impulsem, l’Escola de Músics – Juan P. Carrero i la Fundació Tot Raval 

Actualment hi participen 4: Impulsem SCCL, Colectic SCCL, Associació Educativa Integral del Raval i 

la Fundació Joan Salvador Gavina.

2



Objectius

El Banc de Recursos té dos objectius principals:

1) Estimular les sinèrgies i col·laboracions entre el teixit associatiu de 

Ciutat Vella;

2) Convertir-se en un espai de suport i referència per a entitats, veïns i 

veïnes i sector cultural del districte;

3) Treballar amb joves en fase de transició cap el món laboral 

mitjançant l’acompanyament, formacions, contractacions puntuals, etc. 
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Participants

Al Banc de Recursos hi participen:

• Itaka Raval, projecte de treball en xarxa-comunitari coordinat de manera conjunta per 

Impulsem SCCL, Colectic, Associació Educativa Integral del Raval i la Fundació Joan 

Salvador Gavina, que va rebre l’encàrrec de Barcelona Activa per tal d’executar i posar 

en marxa la iniciativa. 

• Barcelona Activa, com a impulsora inicial del Projecte i que actualment realitza el 

seguiment. 

• Pla de Barris Raval Sud - Gòtic sud, com a entitat que actualment dóna impuls

econòmic al projecte. 
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Metodologia

Per tal d’aconseguir els seus objectius, el Banc de Recursos consta de tres branques de 

treball relacionades entre elles:

• Mancomunació de Recursos: Gestió comunitària dels recursos per tal d’oferir els

materials o les estructures (carpes, cadires, equips de so, etc.) a les entitats del districte

que ho necessiten. 

• Serveis de transport, muntatge, i desmuntatge de material: servei disponible tant per a 

entitats públiques com per a entitats privades. 

• Formació: Formació i acompanyament a joves del districte en gestió d’infraestructures

per tal de millorar la seva ocupabilitat i que puguin mantenir relació amb el Banc 

(contractació). 
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Resultats

Els resultats més destacats són:

- 161 préstecs realitzats (fins el gener 2019).

- 68 donacions efectuades (xarxa de reciclatge). 

- 32 captacions de material (ubicat al Banc de Recursos físicament)

- 15 joves formades i que han realitzat serveis. 

- 11 joves que actualment estan donades d’alta. 
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