
CASAL COMUNITARI
CAN RECTORET

 



 

D'ON VENIM?
•En el context de la situació socioeconòmica derivada dels efectes de la pandèmia per la Covid-19, es
posa en marxa el projecte Casals Comunitaris

•Posada en marxa de Taules a cada Casal Comunitari integrades per tots els actius del territori que
han fet i estan fent tasques de solidaritat

•Entre tots els actius comunitaris, contrastar les necessitats del territori i fer propostes d’actuació en
relació a aquestes

•Consensuar les propostes d’actuació tenint en compte que es disposa d’un pressupost de 10.195,01€
(sense iva) al Casal Comunitari de Can Rectoret



 

QUÈ HEM FET?



REFORÇ AL BANC D'ALIMENTS

 

Donar suport al Banc d'Aliments de Les Planes amb xecs
intercanviables per menjar fresc, i productes de primera

necessitat. Destinat als usuaris del banc d'aliments i
d'altres persones amb aquesta mancança.

SUPORT AL BANC DEL TEMPS LES PLANES

 

Ajudar a aconseguir el suport administratiu i l'assessorament
en termes de gestió al Banc del Temps de Les Planes.
Impulsant així una xarxa de suport veïnal ja existent al barri.



 

BANC DE MATERIAL SANITARI

 

Dotar a les persones vulnerables i en situacions de
precarietat econòmica dels EPIS necessaris. Mascaretes
FPP2, higièniques i de tela, així com gel hidroalcohòlic.
Entregues a usuaris del Banc d'Aliments així com qualsevol
persona que en tingui la necessitat.

 MATERIAL ESCOLAR

 

S'ha distribuit des del banc d'aliments el material escolar
necessari, així com roba i calçat esportiu per la realització
d'educació física a les escoles.



MATERIAL INFORMÀTIC 

 

Hem generat un banc de recursos tecnològics per posar-lo
a l'abast de projectes socials d'entitats i serveis, així com
persones que ho necessitin per teletreballar o estudiar. 
12 Tauletes amb teclat i 3 ordinadors portàtils, que s'han
dotat del programari adequat per treballar i protegir-los, i
que es poden sol·licitar al Casal de Barri Can Rectoret.

ROBA D'ABRIC

 

Impulsar un banc de roba i material d'abric. Adquirir roba
tèrmica, impermeable, mantes i calçat adequat que es
distribuirà a persones en infrahabitatge i en situació de
carrer aprofitant la plataforma del Banc d'Aliments i
Serveis Socials.



SUPORT A COSIDORES DEL BARRI

 

Contractació de cosidores del barri per confeccionar
mascaretes de roba infantils així com oferir els espais del
casal en cas de confinament per realitzar les mascaretes
que produeixen de forma voluntària per residències i
col·lectius desfavorits.

MILLORA D' ACCESIBILITAT 

 

Hem instal·lat repetidors de Wi-Fi per millorar la
connectivitat del casal i poder oferir connexió en les sales
habilitades així com en els espais comuns, pati i voltants
de l'edifici.



 

QUI HA PARTICIPAT?

Banc del Temps

Banc d'Aliments

Avv El Sanatori

Avv Can Rectoret

Treball Social
CAP Sarrià

Acció comunitària

Centre Serveis Socials 
Sarrià,Vallvidrera,Les Planes, Tibidabo i Les Tres Torres

Veïnes de la zona

Casal de Barri
Can Rectoret



PRESSUPOST FINAL DEL PROJECTE
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SOFTWARE PEL MATERIAL INFORMATIC
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DISTRIBUCIÓ PER ACCIONS
GRÀFIC PER ACCIONS CONCRETES
El pressupost s'ha dividit entre les diverses accions previstes per
la taula respectant els topalls del projecte (màxim 60% destinat a
prestació de serveis, màxim un 30% destinat a material
inventariable i mínim un 30% destinat a material fungible). Dintre
d'aquestes limitacions, s'ha distribuït el pressupost tal com es
detalla a la següent gràfica.



100%
PART DEL PRESSUPOST EXECUTADA

10.195,01€ (sense iva).



CASAL DE BARRI CAN RECTORET

BANC D'ALIMENTS DE LES PLANES

Al casal podreu trobar-nos de dilluns a divendres de 16:30 a
20:30 i els dimarts de 10:00 a 14:00. Tenim a l'abast de tothom
tauletes i ordinadors portàtils per treballar, fer classe o
qualsevol altra necessitat. També tenim una xarxa de wiffi
oberta que actualment arriba a tots els espais. 

Al banc d'aliments, es distribuirà tot el material relacionat amb
higiene i alimentació així com el material escolar i la roba
d'abrigar. La forma d'accedir a aquestes ajudes és a través de
serveis socials o presencialment al local del banc d'aliments.

ON ADREÇAR-SE?



ACCIONS EN IMATGES



MATERIAL ESCOLAR



ROBA D'ABRIC



MATERIAL TECNOLÒGIC



MILLORA ACCESIBILITAT



BANC DE MATERIAL SANITARI



BANC DE MATERIAL SANITARI


