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1. CAMÍ AMIC
Projecte comunitari d'educació en valors cívics i
ambientals a l'Esquerra de l'Eixample i Sant
Antoni

El Camí Amic és un projecte que no només vol centrar-se en el disseny d'un possible
recorregut per anar a l'escola, sinó que el que desitja és fomentar un ús del carrer
just i respectuós amb totes les persones; que el carrer, el barri, la ciutat esdevingui
un espai de relació, de col·laboració i d’intercanvi d'idees; un espai educatiu i
d'enriquiment personal per a tothom, un espai agradable, segur… Camí Amic vol
promoure canvis en l’organització de l’espai públic i en les conductes ciutadanes per
fer possible la creació d’espais de convivència comuns. Tractant d’ampliar la zona
d’influència, entenent la zona no només com a espai físic, sinó també mental. És a
dir, fomentar els valors de la convivència, el foment de les relacions i la xarxa humana
i el respecte al medi.

Antecedents del projecte Camí Amic
Fruït de l'experiència del Camí Escolar que es va portar a terme a l'Escola Tàbor des
del curs 98-99, l'escola Joan Miró es comença a plantejar engegar un projecte de les
mateixes característiques. En un primer moment, es va realitzar un estudi/diagnosi
de l'entorn a partir d’unes enquestes entregades a totes les famílies de l'escola amb
la intenció de tenir coneixement dels hàbits de nens/es i famílies a l'hora d'anar a
l'escola i de les dificultats amb les que es trobaven. Aquest interès es va fer extensiu
a tres escoles més (Auró, Llorers i Diputació), dos instituts d’educació secundària i
diverses

entitats (associacions de veïns,

de comerciants, grups de

joves,

agrupaments escoltes), equipaments (biblioteques, centres cívics, equipaments
esportius) de l'Esquerra de l'Eixample i amb el suport del Districte de l'Eixample. Un
total de 30 entitats.

Nom del projecte
El nom del projecte calia que identifiqués la finalitat del mateix i que relligués amb
els conceptes de: carrer, agradable, de i per tothom, compartir, infants… Per això es
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va decidir Camí Amic. La imatge de la xarranca va ajudar a definir el projecte
intensificant-ne les idees clau: espai de joc, de relació, espai públic etc.

Zona d’actuació
El projecte està localitzat en dos barris del Districte de l’Eixample: l’Esquerra de
l’Eixample i Sant Antoni i especialment localitzat en la zona compresa entre C/ Comte
Borrell (tot el carrer sencer, des de Rosselló fins a Paral·lel) i C/ Consell de Cent
(entre Vilamarí i Borrell) donat que són els carrers més utilitzats pels infants per anar
al col·legi o als equipaments del barri: biblioteca, equipament esportiu, centre cívic,
etc.

Objectius generals del projecte.
L’objectiu final del projecte és que el carrer, el barri, la ciutat esdevingui un espai de
relació, de col·laboració i d’intercanvi d'idees, un espai educatiu i d'enriquiment
personal per a tothom, un espai agradable i segur. Esdevenint un projecte comunitari
d’educació en valors, prioritzant la participació de tots els agents implicats (entitats,
equipaments, veïns i veïnes, administració) i creant un espai de participació,
implicació i de treball en xarxa.

Objectius específics
-

Remodelar els carrers i espais públics per a què esdevinguin llocs de relació,
de col·laboració, d’intercanvi d’idees i un espai de trobada. Un espai més
saludable, més net, verd i menys contaminat.

-

Difondre la responsabilitat de tots els agents socioeducatius implicats en el
projecte, conscienciant de l’objectiu comunitari d’educació en valors.

-

Sensibilitzar els agents socioeducatius que el carrer i les places són una aula
cívica on es poden potenciar determinats models de conducta.

-

Crear una xarxa amb els diferents agents socioeducatius implicats per tal
d’assolir un objectiu comú.

-

Remodelar alguns trams cèntrics a la zona implicada (tram central) per a
prioritzar persones sobre vehicles, que connecti les zones verdes i els diferents
equipaments del barri.

4

-

Fomentar els valors ambientals, amb criteris de mobilitat urbana més
sostenible, aprenent des de petits a identificar els problemes i analitzar
críticament la lògica de l’ús insolidari de l’espai públic.

-

Fomentar la mobilitat i la reflexió sobre la seguretat vinculada a la mobilitat.

-

Conscienciar als infants de la implicació i participació que cal per gaudir d’un
espai millor.

Col·lectius implicats
En aquest moment el projecte està integrat per:
-

Societat: veïns, ciutadans, alumnes, equipaments municipals i entitats
veïnals

-

Centres educatius: escoles, instituts, mestres i AMPA

Escoles públiques

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Auró
Diputació
Els Llorers
Joan Miró
Xirinacs

Instituts públics

Institut Ernest Lluch
Institut Poeta Maragall
Institut Viladomat

AMPA

AFA Auró
AMPA Diputació
AMPA Els Llorers
AMPA Ferran Sunyer
AMPA Joan Miró
AFA Viladomat
AFA Poeta Maragall
AMPA Ernest Lluch
AFA Xirinacs

Associacions de veïns

AVV Esquerra de l’Eixample
AVV Barri de Sant Antoni
AVV Parc de l’Escorxador
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Equipaments

Biblioteca Joan Miró
Centre Cívic Golferichs
Centre Cívic Urgell
Centre Cívic Cotxeres Borrell
CEM Joan Miró/ Associació Esportiva
Eixample
Associació Jardins d’Emma

Camí Amic compta també amb la col·laboració de Sant Antoni Comerç, l’Associació de Comerciants de
l’Esquerra de l’Eixample, Associació de modelistes navals i estudis marítims Chapucensis i Barcelona Futbol
de Botons Associació (Sant Antoni).

Amb el suport del Districte de l’Eixample i la col·laboració de Camins
Escolars (IMEB).

AMBITS D’ACTUACIÓ
Camí Amic utilitza diferents recursos i eines per desenvolupar el projecte:
-

Estudis: La realització d’estudis de tipus tècnic per tenir un coneixement
ampli de la realitat dels espais que ens envolta.

-

Publicacions: tríptics, adhesius, fulls informatius per a la difusió del projecte
i les seves activitats.

-

Treball amb les escoles. CAMINA I RESPIRA.

-

Treball amb les diferents entitats i equipaments del barri. CICLE VIDES
A L’AIRE. Suport i acompanyament d’altres projectes sorgits des de les
entitats del barri com l’avvee, Jardins d’Emma entre d’altres.

-

Activitats culturals i de lleure. VINE A MOURE EL PARC i FESTES MAJORS
DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE I SANT ANTONI

-

Difusió i intercanvi del projecte i presentació del mateix a diferents espais
per difondre l’ experiència. Presència en taules rodones.

-

Contactes amb els Regidors/es del Districte, per tal de presentar i
formalitzar les demandes i informar regularment de l’evolució del projecte.
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Des de l’any 2017, l’activitat de Camí Amic està articulada al voltant d’una temàtica
concreta que es treballa de forma transversal en els diferents àmbits d’intervenció:
educatiu, cultural, comunitari i reivindicatiu.

Àmbit educatiu:
El moviment associatiu i educatiu constitueix, per la seva trajectòria, la seva
representativitat i la seva implementació en el Districte una eina fonamental i en la
col·laboració amb la gestió pública. Cami Amic col·labora amb el màxim d’agents
socioeducatius possibles del territori buscant la màxima implicació activa de tots els
sectors socials per promoure, desenvolupar i incorporar valors que facilitin la
convivència, el civisme, i un ús més cívic i racional de l’espai públic. El treball amb
l’alumnat a través de la campanya CAMINA I RESPIRA és un dels àmbits
d’actuació

principals

del

projecte

Camí

Amic.

Ara més que mai, és necessari un canvi en la manera d’entendre la mobilitat, l’espai
públic i repensar les ciutats i una de les maneres més potents que tenim és a través
de l’educació ja que permet treballar transversalment moltes altres qüestions com
l’energia, el canvi climàtic, el paisatge urbà, la contaminació, la mobilitat etc.
Camí Amic, amb la complicitat i feina de tots els centres educatius i professorat
implicat busquen l’aprenentatge i reflexió de l’alumnat, la implicació de les famílies,
per detectar, analitzar i aportar alternatives a les problemàtiques. Afavorint que els
nens i les nenes puguin anar sols a l’escola i recuperar alguns espais públics per
poder jugar i relacionar-se tot augmentant la seva autonomia.
2017.- FORA LA CONTAMINACIO DEL BARRI! Visualitzar els efectes de la
contaminació i les possibles mesures a prendre per reduir-la. Reivindicar un
urbanisme més sostenible i el dret a respirar aire net però sobretot reflexionar sobre
la importància de prendre mesures urgents. I per fer-ho possible és inevitable parlar
de reduir l'espai reservat al cotxe a la nostra ciutat, fer-ne un ús més racional i de la
implantació de les superilles.
2018 .- COM ET MOUS PER LA CIUTAT. Activitats sobre la mobilitat. Avui dia, la
mobilitat s’ha convertit en un tema central de la nostra quotidianitat, tant és així que
els espais públics i privats per on transitem s’han vist afectats per la irrupció
excessiva de mitjans de transport. És per això, que cal un retorn de l’espai públic a
les persones i repensar els mitjans de transport dels que ens servim per desplaçarnos dins la gran ciutat, més silenciosos i segurs.
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2019.- GUANYEM ESPAI PÚBLIC. EL BARRI QUE VOLEM. Entès com un guany
col·lectiu ja sigui els entorns escolars, la superilla Consell de Cent, La Model,
experiències de gestió comunitària d’espais comuns com el projecte aula viva, la
rambla del barri. La intencionalitat educativa de la feina feta dins l’aula té per objectiu
la identificació i comprensió per part de l’alumnat del concepte d’espai públic com a
espai que ens envolta i com ens agradaria que fos. Que siguin conscients de com
utilitzen aquest espai i veure com en funció dels usos es generen noves dinàmiques.
És a dir, els canvis en l’espai públic, ja sigui d’infraestructura, elements tècnics com
els relatius al seu ús generen noves dinàmiques d’interrelació. Provocar en l’alumnat
una reflexió i la generació de propostes de canvi.

Exemples del treball fet a l’aula
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Camí Amic celebra anualment LA JORNADA ANUAL DE CAMÍ AMIC relacionada
amb els objectius del projecte. Prèviament a aquesta es realitza un treball educatiu
intern a cada escola i institut membre del projecte. La Jornada Anual és una trobada
que celebren conjuntament totes les escoles celebració i on es retroben més de 2.000
alumnes per gaudir del desig compartit de promoure un ús del carrer i l’espai públic
més just i respectuós. És una trobada que celebrem en xarxa entre totes les escoles
membres de Camí Amic en la que s’organitzen diferents activitats que tenen lloc a
diferents espais del barri: C. Consell de Cent, Parc Joan Miró, Interior d’Illa Paula
Montal i el pati d’una escola. La jornada es vincula al projecte Vine a moure el parc,
promogut conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona, a través del Districte de
l’Eixample i el Camí Amic i hi concentrem la participació ja que, després de la seva
remodelació, viu ara un moment de dinamització i intensa participació per part de la
ciutadania.

Àmbit comunitari.
El teixit associatiu és una eina fonamental per a la constitució d’una ciutat
participativa, transformadora i activa social i culturalment. L’Esquerra de l’Eixample
és un territori en el qual el teixit associatiu és més ampli i l’associació Camí Amic,
esdevé el punt de trobada de totes les entitats donada la seva vessant de projecte
comunitari. Des del Camí Amic, es teixeix l’acció comunitària, donant suport a les
xarxes i les dinàmiques territorials exercint de dinamitzador d’iniciatives i relacionant
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i acompanyant els projectes del territori.
Enguany, Camí Amic ha participat de la DIADA DE L’EDUACIÓ PÚBLICA celebrada
el passat 23 de març. La Festa, organitzada per la Coordinadora d’AMPA i l’AAVV
Eixample Esquerra, està emmarcada dins del Mercat de Pagès-Rambla del Barri i
compta amb xerrades, tallers i un traginer de jocs organitzat per Camí Amic dins del
pati de l’institut Viladomat.

Activitats lúdico-esportives al pati del nou institut Viladomat. Organitza: AE Eixample

Enguany, Camí Amic també ha col·laborat amb la VOCALIA DE DONES DE L’AVVEE
amb l’EXPOSICIÓ “LES PRESES DE FRANCO “ inaugurada als locutoris de la Model
durant el mes de març. Una exposició que va voler recuperar la veu de les dones
empresonades durant el franquisme i visibilitzar la repressió que van patir totes elles
com a dones i mares i que es va complementar amb 4 conferències. Al voltant de la
mateixa Camí Amic va organitzar visites comentades amb els tres instituts
membres de Cami Amic i va organitzar una ruta poètica de la mà de tres veus
potents i compromeses de la poesia catalana que van oferir un recorregut poètic per
diversos espais de la Model. La Biblioteca Joan Miró va crear una guia bibliogràfica
per a l’ocasió “Franquisme, dones i presó”.
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Visites escolars a l’exposició

Recital poètic

Blanca Llum Vidal, Mireia Calafell i Dolors Miquel
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Àmbit reivindicatiu.
Camí Amic prepara alternatives concretes per defensar davant de l’administració i
fomentar la incorporació de la perspectiva del drets dels infants en la presa de
decisions. En aquesta línia i durant el 2019 ha format part de dos dels grups impulsors
més importants al territori:
- Grup Impulsor de LA MODEL.
Ha estat l'espai de treball comú entre l’ajuntament i les entitats del territori per
preparar i estudiar conjuntament el futur ús i configuració urbana del recinte de la
Model.
-GI SUPERILLA CONSELL DE CENT- GERMANETES: Camí Amic ha format part del
Grup Impulsor que ha dissenyat el projecte amb l’Ajuntament de Barcelona per a la
implementació del programa Superilles a l’àmbit de l’esquerra de l’Eixample per tal
de combatre la problemàtica actual de deficiències de verd, manca d’espais d’oci,
sobreocupació de voreres etc. La proposta ha estat guanyar espai públic amb la
pacificació de carrers. La feina que s’ha des del Grup Impulsor ha estat estudiar la
futura pacificació del carrer Consell de Cent posant especial èmfasi en el xamfrà
pacificat Viladomat-Consell de Cent, el tram entre Viladomat i Borrell i en la
supercruïlla resultat de la intersecció amb Borrell.
- ENTORNS ESCOLARS Els i les alumnes de les escoles Auró, Diputació, Joan Miró i
l’Institut Viladomat, Ernest Lluch i Poeta Maragall han vist com s’han ampliat les
entrades al centre, instal·lat hidro-jardineres i traslladant als extrems del carrer la
resta de mobiliari urbà per millorar la seguretat a l’entrada i sortida de l’escola. Les
millores d’entorns escolars forma part del programa “Omplim de vida els entorns
escolars” mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona que contempla l’aplicació
de millores en aquests àmbits per tal de fer-los més amables i reforçar-los com a
punt de trobada i de relació social i urbana privilegiat.
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Entorn escolar de l’escola Diputació

Actualment, Camí Amic forma part també de la Taula de salut comunitària
de l’Esquerra de l’Eixample, la Taula Jove i la Taula d’Interculturalitat del
Districte de l’Eixample.

Àmbit cultural
Anualment, durant els mesos de primavera i estiu, Camí Amic elabora una extensa
programació cultural al Parc Joan Miró sota el títol “VINE A MOURE EL PARC!", que
inclou activitats familiars i veïnals, potenciant el civisme i la convivència, el medi
ambient i els bons usos de l'espai públic. Activitats lúdiques, artístiques i culturals
(espectacles familiars, circ, teatre, aperitius musicals, tallers familiars, cinema a la
fresca etc) i inclou propostes d'associacions del barri. Camí Amic ha col·laborat els
últims dos anys amb la campanya BARCELONA CIUTAT REFUGI promoguda per
l’Ajuntament de Barcelona amb la programació de diferents espectacles i recitals
poètics. I enguany i per primera vegada amb el festival BARCELONAPOESIA. Dins
la programació s’inclouen activitats de ciutat amb tota la informació relativa a
l’Activa’t (tai-txi i txi kung i caminades amb exercicis de memòria organitzat per
l’Àrea d’esports de l’Ajuntament de Barcelona) per tal de contribuir a la seva difusió.
Tanmateix, també es busca la col·laboració d’entitats i equipaments del districte, com
la de la biblioteca Joan Miró (guies de lectura, realització de tallers, espectacles i
tertúlies literàries) i l’Associació Esportiva l’Eixample (traginer de jocs i
infraestructures), l’Eix Jove, l’Associació de maquetisme naval Chapucensis.
Així com també del comerç del barri a través de la realització de tallers familiars i
de l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca.
El Parc de Joan Miró ha esdevingut un espai lúdic i recreatiu que cal preservar i dotar
d’un ús clarament per al ciutadà.
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VINE A MOURE EL PARC JOAN MIRÓ.
PRIMAVERA – ESTIU 2019
Tallers, espectacles, música i cinema a la fresca

ESPECTACLES
FAMILIARS
21%
CINEMA
45%

APERITIUS
MUSICALS
4%

TALLERS
30%

Han estat més de 2.700 persones les que han gaudit de la variada programació de
Vine a moure el Parc 2019, dada que demostra una alta participació del barri a les
activitats organitzades.
El cinema a la fresca segueix consolidant-se any rere any amb més de 370 persones
per sessió. La cobertura mediàtica i el ressò als mitjans de comunicació es fa cada
vegada més visible. El públic és essencialment juvenil i adult i d’orígens diversos,
especialment d’origen asiàtic i llatinoamericà.
Els tallers i espectacles familiars segueixen tenint molt bona acollida.
Per primera vegada s’ha programat un espectacle familiar dins el festival
BarcelonaPoesia2019: Brossa i la màgia de la literatura i així apropar als més
petits el plaer per la lectura i la poesia i ha comptat amb la primera jornada de
Cultura popular amb una matinal de tallers familiars i exhibició de la Colla
Castellera “Els Esquerdats” que alhora formava part de les primeres Festes de
Primavera organitzades pel Casal Queix.
Camí Amic, en tant que agent de transformació de l’espai públic a través del projecte
comunitari Vine a Moure el Parc ha afavorit amb la seva programació cultural al parc
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un ús adequat de l’espai públic i urbà afavorint la convivència social, la informació i
sensibilització de valors cívics i ambientals.
Els objectius assolits amb la programació primavera-estiu al Parc Joan Miró any han
estat els següents:
1- Consolidació del projecte. La programació al Parc Joan Miró segueix tenint una
molt bona acollida al barri i cada any augmenta el públic assistent. Enguany,
el públic adolescent

i comunitats d'altres països s'ha vist incrementada

especialment en el cinema a la fresca que aquest any ha donat un pas
endavant augmentant considerablement el públic assistent.
2- La presència als mitjans de comunicació és més visible.
3- Augment generalitzat de públic familiar assistent, especialment en els
espectacles infantils i els vermuts musicals.
4- Augment del sentiment de pertinença al barri amb una àmplia oferta
d’activitat culturals i lleure educatiu.
Hem aconseguit que el carrer i el barri esdevingui un espai de relació, de col•laboració
i d’intercanvi, un espai agradable, de participació, implicació i de treball en xarxa.
Segueix el diàleg entre la programació VINE A MOURE EL PARC i el cicle
VIDES A L’AIRE.
VINE A MOURE EL PARC es complementa i dialoga amb el cicle VIDES A L’AIRE,
organitzat gràcies a les complicitats teixides amb el Centre Cívic Casa Golferichs,
Espai de fotografia Català Roca, Centre Cívic Urgell, Casal Infantil Urgell, Centre Cívic
Cotxeres Borrell,

la Biblioteca Joan Miró, amb la col·laboració del Districte de

l’Eixample. Enguany, els alumnes del batxillerat artístic de l’Institut Poeta Maragall
ha realitzat tota la imatge gràfica del cicle. Enguany, en el cicle dedicat a l’espai
públic s’hi han pogut veure i gaudir d’ activitats com: itineraris guiats pel barri,
conferències, tallers i una guia bibliogràfica especialitzada de consulta entre d’altres.
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VIDES A L’AIRE 2019
Cicle d’activitats sobre l’espai públic
Maig 2019

Visita Model - Golferichs

28

Taller familiar Biblioteca Joan… 5
Itinerari Cami Amic

11

Trobada fotogràfica ECRoca

7

Taller creatiu CC Urgell

8

Exposició Cotxeres Borrell

223

Conferència Urgell

60

Itinerari Cami Amic

18
0

Tallers i
activitats
5%

50

100

150

200

250

itineraris
16%
Conferències
17%

itineraris
Conferències

Exposició
62%

Exposició

Tallers i activitats

Han estat un total de 360 persones les que han gaudit de la tercera edició del cicle.
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Camí Amic manté la seva participació a les FESTES MAJORS DE L’ ESQUERRA
EIXAMPLE I SANT ANTONI més reivindicatives i amb intencionalitat educativa.

Bicletada popular. Festa Major Esquerra Eixample 2019

Traginer de jocs. Festa Major Sant Antoni
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Mecanismes d’avaluació
Els mecanismes bàsics d’avaluació són:

-

Enquestes als diferents agents implicats tant de les necessitats, com del
coneixement del projecte, com de les possibilitats d’implicació en aquest.

-

Enquestes als participants de les activitats.

-

Seguiment constant de l’estat de la via pública i de les demandes veïnals.

-

Seguiment de totes les obres de remodelació que es realitzen tant en el tram
central del Camí Amic, com de les seves proximitats, per veure si se cenyeixen
a les necessitats del projecte.

-

Afluència a les activitats programades

-

Clipping de premsa per veure la cobertura mediàtica que es fa de les activitats
programades.

-

Reunions de seguiment i avaluacions periòdiques. Valoració de l'organització,
el procés, objectius assolits, col·laboracions i participants.

-

Avaluació creuada de dades quantitatives com qualitatives.

CONCLUSIONS
Darrera el projecte Camí Amic hi ha 19 anys promovent entorns més agradables
(eixos que enllacen escoles, equipaments i espai públic), així com els bons usos de
l'espai compartit i comunitari a través de diverses activitats. Camí Amic segueix sent
el vehicle per tal de canalitzar les demandes existents al barri, i ara més que mai
reivindicar amb més força la pacificació de l’eix viari Consell de Cent – Comte Borrell
i la SúperCruïlla Borrell – Consell. Aconseguir prou complicitat ciutadana per a
protagonitzar un canvi cultural, de valors, perquè als barris de l’Esquerra de
l’Eixample i Sant Antoni es dugui a terme una organització i un ús diferent de l’espai
públic que permeti també als infants fer-se’l seu.
Camí Amic, ha esdevingut agent de transformació de l’espai públic, impulsor
d’activitats obertes a tothom al territori i participat amb les entitats del territori.

Barcelona, novembre de 2019.
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