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La Filadora, iniciativa de Barcelona En Comú
per donar suport a projectes de
transformació social
Joan Vila i Triadú

Fins al 22 d’abril les entitats sense ànim de lucre de Barcelona tenen temps per presentar els seus
projectes a la segona edició de la Filadora, una iniciativa de Barcelona En Comú per impulsar
les propostes d’entitats i d’iniciativa ciutadana que enforteixin el teixit social dels barris i
la ciutat. Aquest programa es nodreix de la diferència entre el sou que reben els càrrecs electes de
Barcelona En Comú i el que cobren realment segons el codi ètic de l’organització. Aquesta diferència
es destina a projectes de transformació social que volen enfortir el teixit social, teixir relacions,
potenciar la creativitat als barris, la vida comunitària, la igualtat d’oportunitats, l’empatia i la
diversitat. Aquesta segona edició està dotada amb 174.500 €, que es repartiran entre 22 projectes, 6
dels quals d’àmbit de tota la ciutat, i la resta, d’àmbit de districte o de barri.

S’hi poden presentar associacions, fundacions, cooperatives sense ànim de lucre i col·lectius o
plataformes de moviments socials que actuïn a Barcelona, que desenvolupin un projecte o activitat
que tingui a veure amb alguna de les línies d’acció de la convocatòria 2018. Enguany aquestes
línies són ‘Memòria i Drets Civils’, ‘Habitatge’ i ‘Mobilitat i salut’. Les accions d’àmbit de tota
la ciutat podran rebre fins a un màxim de 15.000 euros cadascuna, mentre que les accions previstes
per un barri o districte només podran ser finançades amb quantitats fins a 4.500 euros cadascuna.
De totes les propostes presentades, es farà una pre-selecció abans del 16 de maig per part d’un
comitè avaluador, i després s’obrirà un període de votacions entre totes les persones registrades a
Barcelona en Comú -el que en altres organitzacions es coneix com a ‘afiliats’ o ‘militants’-, que
s’allargarà fins al 28 de maig. El 31 de maig, doncs, se sabran els projectes que s’enduran el
finançament de la Filadora. Les bases completes es poden consultar aquí.

Alguns dels projectes finançats per l’edició 2017
L’any passat, en la primera edició, es van presentar 262 projectes, dels quals 125 eren
d’àmbit general de la ciutat i 137 de barri. Se’n van preseleccionar 69, i finalment, després de
les votacions, van sortir seleccionats 26 projectes, 6 de ciutat i 20 de barris. Tots ells van rebre un
total de 183.520 euros, dels 216.000 disponibles. El remanent sobrant s’ha afegit al pressupost de la
segona edició.  Cal tenir en compte que la Filadora 2017 comptava amb els diners de mig 2015 (les
eleccions van ser a finals de maig i l’equip de govern va prendre possessió a mitjans de juny) i de tot
el 2016, mentre que en l’edició d’enguany, només es compta amb el remanent dels sous de 2017. Les
línies temàtiques de la primera edició van versar sobre ‘Ciutat de Drets’, ‘Ciutat ambientalment
sostenible’, ‘Impactes del turisme i alternatives’.

Entre els projectes d’àmbit ciutat escollits el 2017 hi ha, per exemple, ‘Enlaira’t. Deixa enrere els
fums’, un recurs pedagògic perquè els centres escolars treballin sobre la qualitat de l’aire, la salut i
la mobilitat en el seu entorn, impulsat per la ‘Plataforma per la qualitat de l’aire’ i produït per la
cooperativa Eduxarxa. En aquests moments, el projecte s’està executant en deu instituts de
la ciutat, amb 250 alumnes participants, i a principis de maig es farà l’acte de cloenda, on
cada centre presentarà la seva recerca sobre el tema i compartiran l’experiència amb
científics i experts ambientals. Montse Boher, una de les responsables del projecte, explica que
“sense el finançament de la Filadora no hauria estat possible aquesta experiència pionera. N’estem
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molt satisfetes perquè promovem la reflexió entre els escolars sobre els efectes de la contaminació
de l’aire en la salut de les persones i els esperonem a pensar sobre com ha de ser la ciutat del futur”.

D’altres projectes d’àmbit general de la ciutat elegits l’any passat eren impulsats per la ‘Xarxa per la
sobirania energètica’, pel Foment de les Arts Decoratives (FAD), per la cooperativa audiovisual
Metromuster, per la Xarxa Observatori del Deute en la Globalització i per Veus-Federació Catalana
d’Entitats de Salut Mental en primera persona.

Entre els nombrosos projectes d’àmbit de barri o de districte premiats el 2017, destaquen l’Espai
Comunitari de Formació Permanent al barri de Sants, impulsat per La Troca i l’associació
‘Formes’; la iniciativa Vozes, de Bon Pastor, impulsada per Músics per la Pau i la Integració, que
ofereix formació musical gratuïta a nenes i nens; l’impuls de la Xarxa Cooperasec, amb l’objectiu de
consolidar l’Economia Social i Solidària al barri de Poble Sec des del treball comunitari, veïnal i en
xarxa; o el Punt Raval!, on tres entitats s’han unit per detectar i solucionar casos de mala
habitabilitat i mobbing immobiliari de veïns del barri del Raval.

Aquest és el vídeo que explica la convocatòria de la Filadora 2018 i alguns dels projectes
que es van finançar a la primera edició:
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