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Resum
La Veïnal és una proposta de televisió comunitària per a la ciutat de BCN davant la

necessitat col·lectiva d’articulació d'una veu pròpia dels veïns i veïnes. Durant 2021 es va

materialitzar un dels objectius principals del projecte com és donar eines a veïns i veïnes

per construir el relat de la seva pròpia realitat i compartir-ho a través d'aquest mitjà

comunitari, mitjançant la posada en marxa dels tallers audiovisuals als barris de Sant

Andreu, Poble Sec i El Carmel.

Aquesta memòria anual té 2 eixos: l'explicació de la feina feta a l'holó comunitat, on s'explica

la feina feta en l'articulació comunitària i el desenvolupament dels tallers audiovisuals als

barris; i a la part de l'holó comunicació s'explica el que es continua fent per visibilitzar els

continguts audiovisuals que vam rebre i els que es van generar al proper projecte.
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Introducció
L'objectiu estratègic del 2021 pel que fa al desenvolupament comunitari de La Veïnal ha

estat el de continuar ampliant la comunitat activa i consolidar comunitats existents en

enclavaments territorials mitjançant la dinamització de grups i processos d'audiovisuals

participatius.

Es va començar a veure materialitzat un dels objectius principals del projecte com és donar

eines a veïns i veïnes per construir el relat de la seva pròpia realitat i compartir-ho a través

d'aquest mitjà comunitari, obrint espai per debats que considerem necessaris.

La posada en marxa dels tallers audiovisuals va tenir bon acolliment i participació, cosa que

va permetre produir material audiovisual tan divers com ho són els i les participants als

tallers que es van desenvolupar. Veure com es va materialitzant la nostra proposta, en dona

forces per continuar amb aquest projecte. Hi ha un llarg camí per recórrer i ho fem amb la

il·lusió de poder ser un agent de canvi per a la nostra ciutat.
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Holó�Comunitat

L’objectiu estratègic del 2021 en quant al desenvolupament comunitari de La Veïnal ha estat

el de continuar ampliant la comunitat activa i consolidar comunitats existents en

enclavaments territorials mitjançant la dinamització de grups i processos d'audiovisuals

participatius.

En aquest sentit, les accions desenvolupades són:

1) Continuar dinamitzant la comunitat enxarxada amb La Veïnal

2) Articular i consolidar l’Holò de Sant Andreu.

3) Articular amb visió de consolidar el 2022 l’Holò de Poble-Sec.

4) Proposar projectes, activitats i coproduccions conjuntament amb les estructures

municipals culturals i comunitàries.

5) Visibilitzar realitats de les veïnes de la ciutat.

6) Augmentar les relacions amb possibles aliades a l'hora d'obtenir més recursos com el

Pla de Barris, altres departaments de l'ajuntament o el co-finançament de projectes.

7) Gestionar els continguts pel web de laveinal.cat.

8) Coordinar el treball i les tasques derivades amb els holons de Comunitat,
Comunicació i Preguntes

L’Holó de Comunitat ha assolit tots els objectius que es va proposar.
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Capital social La Veïnal 2021

Podem destacar un important avançament quant al capital social sumat aquest 2021:

Sense vinculació territorial
● FAVB
● Descontrol
● Diversitat en lluita

● The we exit tour project
● Batucada Somsò
● Carabutsí

Vinculat a l’holó de Sant Andreu
● Centre Cívic Baró de Viver
● Ateneu Harmonia
● CC Can Portabella
● XES Sant Andreu
● Nau Bostik

● L’Altre Festival
● FAACCC / Basket Beat
● Associació de salut mental Arep
● Centre de menors Bassam
● Menjador Ca la Rosa
● Torre de La Sagrera

Vinculats al Carmel: El Carmel Amunt

● Boca Nord
● Agència de Salut Pública
● Fundació els Tres Turons
● Fundació Adsis
● PES Martí-Codolar
● Associació 40 p'arriba 40

p'abajo
● Associació de veïns i veïnes del

Carmel
● CAP Carmel
● Cau del Carmel, CJD7
● Karmela Fest

● Xarxa de suport del Carmel
● Small John
● Ilium Collective
● Carmel Comerç
● Plataforma d'Habitatges Afectats dels 3

Turons
● Mercat del Carmel
● Carmel Amunt
● La Veïnal
● Biblioteca El Carmel - Juan Marsé
● Espai Jove Boca Nord
● Centre Cívic El Carmel

Vinculats a Poble Sec

● CC Sortidor
● Pla comunitari del Poble-Sec

● Sindicat del Barri del Poble- Sec
● Fem Memòria

Annex 1: Informació ampliada Capital Social de La Veïnal. link
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Articulació de l’holó de Sant Andreu

L’Holó de Sant Andreu, després d’11 trobades de construcció col·lectiva i formació, ja és un

grup autònom a l’hora d’organitzar-se. La qual cosa no vol dir que continuïn necessitant

suport més puntual per desenvolupar les produccions audiovisuals que decideixen. El grup

està format per entitats (esmenades a l’apartat Capital Social) de 3 barris de Sant Andreu

(Sant Andreu del Palomar, Baró de Viver i La Sagrera), però també per veïnes i veïns dels 3

barris de diverses edats i realitats socials.

Es va fer un procés participatiu on van definir entre totes quin sentit tenia fer La Veïnal a

Sant Andreu, amb quins objectius, quines accions voldrien desenvolupar, quins recursos

disposaven al territori i què podien oferir des de La Veïnal. Durant aquest procés es va

detectar la necessitat de fer una formació al grup per anar agafant autonomia en matèria

audiovisual.

D’aquest procés, el primer que va identificar el grup va ser la necessitat, per una banda, de

comunicar al veïnat l'existència de La Veïnal, però sobretot es volia preguntar a  les veïnes

dels barris de Sant Andreu, si li veien sentit a una televisió comunitària o no i que voldrien

veure en la seva televisió. Alhora, també hi havia ganes de començar l'acció audiovisual més

enllà de les trobades i donar a conèixer la proposta als barris de Sant Andreu.

Annex 2: Produccions audiovisuals i acompanyaments dels holons dels barris. link
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Produccions Audiovisuals de l'holó de Sant Andreu

● Videomatons:

○ Videomató  La Veïnal Sant Andreu capítol 1: FAACCC

○ Videomató La Veïnal Sant Andreu capítol 2: Baró de Viver

○ Videomató La Veïnal Sant Andreu capítol 3

● Taller d’audiovisual participatiu sobre habitatge amb perspectiva de Salut Mental

● Taller d’audiovisual participatiu a Baró de Viver

● Taller d’audiovisual participatiu sobre el malbaratament dels aliments amb joves del

centre Bassam i en col·laboració amb el Menjador Ca la Rosa.

Després de l'elaboració d'aquests programes, van fer la darrera trobada de l'holó dinamitzat

per La Veïnal, on van fer unes dinàmiques de valoració amb resultats molt positius. El grup

va decidir que volia continuar trobant-se autònomament una vegada al mes durant el 2022,

amb la intenció de portar a terme 3 magazins de barri a l'any.

Per tot això, considerem assolit amb molt d’èxit l’articulació i consolidació de l’Holó de Sant

Andreu, que forma ja part de la comunitat de La Veïnal. Considerem que aquesta llavor que

hem posat en un territori de la ciutat, és el camí perquè, de mica en mica, anem construint i

creixent.

Poble-Sec i El Carmel

Poble-Sec

Al principi del 2021 La Veïnal també va aterrar al Poble-Sec. Ens vam posar l'objectiu

d'articular tot un procés amb la visió de consolidar el 2022 l'Holò de Poble-Sec.

Vam portar a terme 6 trobades on van participar moltes entitats del territori (citades al

capital social). Vam imaginar-nos plegades com podria ser La Veïnal al Poble-Sec, i quines

necessitats d'articulació comunitària, mitjançant l'audiovisual, i de visibilització podrien
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haver-hi al barri. També es van identificar diverses comunitats amb qui treballar: joves,

població migrada i dones.

A mitjans d’any vam aturar la dinamització de les trobades, per redistribucions de recursos

i perquè va sorgir l’oportunitat, mitjançant un encàrrec a Càmeres i Acció, d’articular un

nou territori per consolidar de cara al 2022:  El Carmel.

Vam decidir que era molt més estratègic pel projecte posar energies en articular un holó al

Carmel, on a més comptàvem amb el suport d'altres entitats com Carmel Amunt o l'Agència

de Salut Pública de Barcelona. I així es va fer amb molt d'èxit. El grup va fer el seu primer

Magazin de Barri i durant el 2022 continuarem treballant perquè el grup es consolidi i agafi

més autonomia, donant-los suport per portar a terme un magazin al mes.

Tot i així, no vam abandonar el Poble-Sec i vam continuar en contacte amb el Pla

Comunitari i entitats del territori per engegar iniciatives d’audiovisual participatiu, amb

l’objectiu que, mitjançant l’acompanyament, de mica en mica La Veïnal arribi a tot el

Poble-Sec.

En aquest sentit, vam portar  a terme acompanyaments audiovisuals amb:

● El projecte Fem Memòria link

● Carnaval al Sortidor link

● Taller d’audiovisual participatiu sobre el barri amb joves

Per tant, per una banda, hem aconseguit sumar un altre territori al projecte, El Carmel, on

hi ha un grup d'entitats i veïnes que es troben per crear plegades la tele del seu barri, que

parli de les seves realitats, i per l'altra, hem posat els fonaments perquè, mitjançant els

acompanyaments de La Veïnal al Poble-Sec, es creïn processos i marcs d'interrelació de les

veïnes, alhora que acompanyem a les seves comunitats per crear les seves peces

audiovisuals.
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El Carmel

En referència al Carmel, el projecte es desenvolupa amb una Mirada a la Salut des de

l'audiovisual participatiu i comunitari:

El projecte es planteja també com un determinant que aporta a la salut de les persones del

barri. La resposta contra la solitud, el format intergeneracional o la secció específica de

benestar i salut són alguns dels elements que argumenten aquesta mirada. Per això

l’agència de Salut Pública s’implica en el projecte i aporta finançament per poder

solidificar-lo.

Fent una retrospectiva, a partir de l'any 2019 i amb l'intent i la necessitat de continuar fent

arribar els determinants a la població, es va començar a treballar amb els grups i les taules

de Salut, en la necessitat de comprendre la importància que té el nostre entorn sobre el

nostre comportament i d'aquesta manera poder millorar-lo per a aconseguir bones

condicions per a millorar el nostre nivell de salut i, per tant, la nostra qualitat de vida.

Amb la col·laboració que neix a l'any just de la pandèmia per la COVID-19 entre Carmel

Amunt i CàmeresiAcció, aconseguim un tàndem en el qual l'eina audiovisual es converteix

en una eina d'expressió i normalització dels determinants i factors socials que afecten a la

població del Carmel. Serveix i ajuda al fet que les veïnes i veïns del barri siguin conscients, i

des d'aquesta consciència vulguin canviar determinades situacions que provoquen millores

en la seva qualitat de vida.

El Magazine TV i el procés de Comunicant Carmel, en serveix com espai per combatre

l'estigma social al voltant de moltes de les temàtiques que es volen treballar dintre de les

diferents seccions: addiccions, infra-habitatge o benestar emocional (salut mental), entre

d’altres.

Vol ser una reivindicació per part de les entitats, veïnat del Carmel, equipaments de

proximitat i serveis, d’algunes oportunitats per a canviar factors socials que es donen al
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barri i reivindicar-ne les actuacions necessàries per modificar-los i que no perjudiquin la

salut de les veïnes i veïns que formen part del territori.

Creiem que és una forma més motivadora, propera i amena per fer arribar la influència dels

determinants socials que afecten la salut del barri.

En definitiva, amb el procés de Comunicant Carmel, l'objectiu és múltiple, però hi ha al

darrere un objectiu primordial que és promoure individus sans i, per tant, societats més

sanes, empoderades i transformadores. Per assolir-ho, la responsabilitat ha de ser

compartida per tothom: des de la pròpia persona fins als professionals, els que governen a

les institucions (públiques i privades), i la comunitat.

Determinants socials de la salut:

Al magazine del Carmel s’han desenvolupat seccions que treballen arestes que impacten de

forma directa en el benestar personal i la salut:

Habitatge, Espai Públic, El paper dels Joves, Feminisme i benestar emocional/salut.
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Altres fortaleses del projecte

● Generar espais de reflexió sobre el benestar emocional amb joves.

○ La convivència, coneixement i cohesió entre membres de les entitats.

○ El compromís en la participació. .

○ El compromís en l’acompanyament de les entitats (professionals).

● Projecte que actua com a agent de salut.

● Combat situacions de solitud mitjançant la participació intergeneracional.

● Enxarxament i cohesió comunitària.

● Mitjà de resolució de conflictes entre entitats del barri mitjançant la participació

compartida.

● Empoderament de barri, desestigmatització, orgull.

● Difusió d'activitats i iniciatives del barri que pot augmentar la participació en les

mateixes.

● Millora i apropiació de l'ús de l'espai públic

● Enfortiment de la xarxa i de les accions col·lectives i col·laboratives

● Formació i capacitació tant d'entitats com de persones del barri.

A més, des de comunitat també hem dinamitzat, acompanyat o realitzat diverses

produccions audiovisuals amb una perspectiva més global de ciutat, amb la intenció de

visibilitzar les realitats de les veïnes i veïns de Barcelona. Algunes d’aquestes produccions

s’han rebut com encàrrecs que ens han permès fer un cofinançament d’algunes activitats.

La coordinació amb la resta dels holons ha estat contínua al llarg de tot aquest procés.
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Altres produccions audiovisuals

● The we exist tour project: link

● Si el mòbil et controla, els llibres son Descontrol (Amb Descontrol): link

● ES Barcelona 16.02.2021- Manifestació en suport a Pablo Hasél: link

● Las 56 niñas de Guatemala – Vídeo Performance: link

● Video de suport campanya Diversitat en Lluita: link

● Video-promo del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya (FAACC) link

● Streaming al  FAACCC: link 11-05; link 15-05; link 14-05

● Realització del Cicle Defensores dels drets humans amb FundiPau: Mèxic; Turquia

● Nau Bostik, 6 anys fent barri: link

● Streaming Radio Associa’t: link

Números

● Hem vinculat el projecte a més de 35 entitats o serveis.

● Han participat en els acompanyaments audiovisuals:

Projecte Participants Dones/Homes

Nadal a Sant Andreu 44 persones 70%/30%

El Árbol del tiempo 55 persones 85%/15%

Habitatge amb perspectiva de Salut Mental 10 persones 60%/40%

Dones i ocupació a la Nau Bostik 15 persones 100% dones

Reflexions sobre el malbarataments dels aliments 13 persones* 10%/90%

El barri de Poble-Sec des dels joves 20 persones 60%/40%

Carnaval del Sortidor 65 persones 60%/40%

*10 joves i tres educadores socials
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Holó�Comunicació
El 2021, el principal objectiu de comunicació va ser sostenir el fluix de continguts al web i

xarxes socials i augmentar l'audiència i comunitat online.

Va ser fonamental el manteniment, recepció i gestió dels continguts audiovisuals al WebTV

de www.laveinal.cat, vehicular els streamings i la reestructuració de totes les categories de

continguts audiovisuals.

Per una altra banda s'ha treballat en un flux continu de dinamització de les xarxes socials i

l'elaboració del resum quinzenal de les publicacions al web.

A més, es va mantenir el suport als holons dels barris a través de la convocatòria i difusió

dels tallers que hi feien.

Per últim, es va realitzar una campanya de comunicació amb la finalitat d'enfortir la

presència del projecte als territoris, per tal de créixer i d'avançar cap a esdevenir un

projecte de ciutat. El desplegament comunicatiu va abastar els territoris dels barris als

quals ja hi ha presència del projecte, fent servir els canals de comunicació externa del

projecte com són les xarxes socials, el web i el mailing però també la producció gràfica i

distribució de postals i cartells físics.
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WebTV, el canal de La Veinal

El lloc web laveinal.cat és de facto el canal de

televisió en tant que La Veïnal és una WebTV, o una

televisió web. Per tant, és cap a aquest lloc web que

es dirigeix tot el tràfic de les xarxes socials i el lloc a

on volem consolidar l'audiència i el consum de

continguts.

S'ha de reconèixer, però, que aquest és precisament

el punt feble que tenim detectat de La Veïnal en tant

que aquest lloc web és no ha tingut un

desenvolupament específic de web TV sinó que

durant la pandèmia es va adaptar una plantilla de

WordPress a la que se li han anat fent millores.

Cal, per tant, desenvolupar aquesta webtv i s'han

destinat esforços i recursos pel seu finançament,

però aquest no han donat fruit i, per tant, durant el

2021 s'ha continuat amb aquest canal en la seva

versió beta.

L'holò de comunicació és el que s'encarrega del

manteniment i desenvolupament tècnic del lloc web

i les seves eines i recursos. Els principals recursos

on s'està treballant actualment són el servidor, web i

el streaming de La Veïnal.

*Imatge del web de La Veïnal
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Els continguts del canal

Els continguts de canal web s’han nodrit principalment de:

● Produccions comunitàries i de vídeo participatiu pròpies de La Veïnal, els holons de

barris, tallers o cobertures.

● Produccions de vídeo participatiu i o comunitari d’entitats de la xarxa de La Veïnal

● Produccions facilitades per diferents col·lectius o entitats de la ciutat que conformen

el repositori sota demanda.

● Streamings en directe d’actes o activitats del teixit associatiu de producció pròpia o

de redifusió.

Les produccions comunitàries i/o de vídeo participatiu,

Tant les de La Veïnal com les de la seva xarxa són el cor central de l'enfocament social del

projecte. Són produccions on no només es treballa el producte sinó el procés amb la

comunitat i, per tant, la producció té un retorn social més enllà del producte.

Durant el 2022 hem pogut disposar d’una mitja de 10 programes mensuals amb aquestes

característiques de producció arribant a les 124 produccions a finals d’any. Arribant a un

total de 157 programes.

A data d’avui, el catàleg de La Veïnal ja ofereix més de 450 audiovisuals a demanda.

Per a produir els streamings, s'utilitzen diverses eines, algunes de software lliure; per a la

difusió del streaming, el broadcast, es fa a través de servidors de Youtube per diferents

raons d'usabilitat amb el públic general. També, els continguts audiovisuals estan allotjats

als servidors de Youtube.

Annex 3: Programes de vídeo publicats el 2021. link
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Estadístiques anuals del lloc web

A continuació farem l'anàlisi del comportament dels usuaris
al web www.laveinal.cat a través de les dades obtingudes a la
plataforma Google Analytics.

La web de La Veïnal està rebent una mitjana aproximada de
500 a 1000 visites mensuals.

La tassa de rebot és de 63,66%, si bé es tracta d'una xifra una
mica per sobre la mitjana, és una tassa acceptable per a un
lloc de la naturalesa de La Veïnal.

Pel que fa al comportament dels visitants tenim que el 26,7%
dels visitants torna al web, amb una durada mitjana d'1:18
minuts.

Accés al web

L'accés al web es fa lleument més a través de dispositius
d'escriptori que de dispositius mòbils, però igualment la
diferència és poca, per la qual cosa és important mantenir un
disseny responsiu que tingui en compte l'experiència d'usuari
a totes dues plataformes.

Així mateix, el principal canal d'accés al web és la recerca
orgànica (50,3%), el que ens permet concloure que el web és
bé posicionat als buscadors.

La segona font és l'accés directe a www.laveinal.cat (24,7%), la
tercera és a través de les xarxes socials 14,6% i finalment
l'accés a través d'enllaços d'altres llocs web (10,1%).

Pel que fa a la localització geogràfica dels usuaris, es troben
principalment a Espanya a la ciutat de Barcelona.

Llenguatge

El llenguatge majoritari dels dispositius que accedeixen al
lloc és castellà (44,26%), seguit pel català (24,9%).*
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Resums quinzenals i mensuals

De les 169 entrades publicades durant 2021, 18 van ser posts resums dels continguts més

destacats de cada mes. Fins al juliol, vam elaborar un resum quinzenal. A partir de

setembre, vam crear els “Destakats” de manera mensual. Aquesta decisió la vam prendre,

d’una banda, a causa del lleu descens del flux de vídeos rebuts, i, per altra, perquè vam voler

deixar respirar a la nostra comunitat, que com totes les masses crítiques està exposada a un

constant bombardeig d'informació. No obstant això, els continguts dels resums es van

enriquir amb més produccions de vídeo participatiu i comunitari, circumstància que dota

de dinamisme, de sentit i sintonitza amb la finalitat d'aquesta televisió.

En relació amb aquella premissa, podem explicar amb orgull que els continguts vinculats

amb el vídeo participatiu van augmentar exponencialment. Del total dels continguts pujats

al nostre web, 28 procedeixen de vídeos realitzats en processos de creació col·lectiva,

acompanyats per entitats dedicades a l'audiovisual participatiu. En aquesta línia, cal

destacar que la producció de peces del ja consolidat holó de Sant Andreu van ser difoses a

través de 10 entrades en el nostre lloc online. També l'any passat vam engegar les

realitzacions pròpies de La Veïnal amb 3 post.

Per últim, cal assenyalar que els posts dels destacats es continuen difonent a través dels

butlletins que fem arribar a tota la comunitat de La Veïnal.

Canal Youtube i streaming

Com hem comentat abans el nostre repositori de continguts audiovisuals i la nostra

plataforma de streaming és Youtube. Això es deu a diferents raons, la principal és la

popularitat d’aquesta plataforma en la difusió d’aquests continguts. És evident que avui en

dia Youtube equival a televisió, i si volem ser més específics, a televisió a la carta. La cerca de

les espectadores i usuàries, el servei garantit i la xarxa de difusió de la plataforma no té

competència. Tot i ser conscients de la mecànica de la plataforma i l’ús de les dades que fa
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de les seves usuàries, creiem que en un projecte d’aquestes característiques on es vol

arribar al màxim de públic possible, és l'opció més adequada.

Seguidament, nomenem alguns exemples dels streamings realitzats enguany dins de la

nostra plataforma, dels quals es podrà trobar més detall a l'annex 4. Alguns d'aquests

streamings s'han fet des de La Veïnal, però la producció ha estat feta a través de la

plataforma pròpia de la institució, comunitat o associació que organitza l'esdeveniment.

Pel que fa al streaming també s'hi han produït diferents streamings a través del nostre

canal de manera independent i autònoma. Enguany tenim dos casos, un és la Cooperativa

Zumzeig i l'altre l'Editorial Virus. En el cas de Zumzeig, al conèixer les eines, l'autogestió i

producció del streaming va ser fàcil. En el cas de l'Editorial Virus no tenien la preparació

adequada, elles van veure clara la importància que té la difusió en streaming de les seves

activitats, sobretot després del tancament a causa de la crisi sanitària, per a poder expandir

les seves activitats va caldre una petita formació de 6-8 hores des de La Veïnal per

empoderar i dotar d'eines i recursos aquesta important editorial barcelonina.

● Streaming al  FAACCC / Basket Beat. link

○ FAACCC Dimarts 11 de maig de 2021. Mirant endins. link

○ FAACCC Divendres 14 de maig de 2021. link

○ FAACCC Dissabte 15 de maig 2021. Faaccc Covid: surt de casa. link

● Streaming Radio Associa’t link

○ FESTA DE L'ASSOCIA'T. Ràdio Associa't en directe 24/09/2021 de 10 a 14 h.

○ Programes:

■ 24/09/2021 Ràdio Rambla. 10-14 i 17-21 h

■ 25/09/2021 Ràdio Ciutadella. 10-19 h

■ 26/09/2021 Ràdio Rambla. 10-14 i 17-21 h

● L’Altre Festival: Roda de premsa l'Altre Festival 16 juny 2021. link

Annex 4: Streamings i vídeos a la plataforma youtube de La Veïnal. link
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Xarxes Socials

L’any 2021 es va prioritzar mantenir actives les xarxes socials del projecte: Facebook,

Instagram, Twitter i el canal de Telegram. Amb aquestes plataformes es va procurar

dinamitzar tant els continguts rebuts per part de la comunitat, com les produccions

desenvolupades als tallers dels barris.

Amb una mitjana de 4 publicacions per setmana, adaptades a l'especificitat de cada xarxa

social, estem parlant d'unes 170 publicacions per cadascuna d'elles, al llarg de tot l'any.

Dins el fluix de publicacions setmanals, vam incloure  les  campanyes més rellevants dels

col·lectius, entitats i centres educatius  de la ciutat i els seus voltants, com ara:

● "Som Marimachos. Visibilitzem l'esport sense prejudicis", de l'Associació Esportiva de

Ciutat Vella.

● "Jo ho canvio tot",  projecte sobre els prejudicis sobre la malaltia mental de la

Fundació Solidaritat Sant Joan de Déu en col·laboració amb la cooperativa Càmeres i

Acció, Fundació Els 3 Turons i l'alumnat del curs d'Integració Social del CES Joan

Maragall de Badalona.

● “Fronteres invisibles” de l’Asociació Fronteres Invisibles i DiomCoop.

● “Efecte Jove” d’Esberla Coop en col·laboració amb Càmeres i Acció.

● MagazineTV Carmel del Pla de Desenvolupament Comunitari del Carmel, Carmel

Amunt, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, la Fundació 3 Turons, l’Espai Jove

Boca Nord i la cooperativa Càmeres i Acció.

● Produccions de l’Holó de Sant Andreu en col·laboració amb Menjador Ca la Rosa,

Centre Bassam de Sant Andreu, i Projecte Prollema.
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El nombre de seguidors/es de la nostra pàgina de Facebook va arribar a 662, i pel que fa a

l'Instagram, el nombre de seguidors/es aconseguits és de 1276.

No obstant això,  l'abast que tenen les nostres publicacions és bastant major, arribant a 6371

i 6369 respectivament.

Els continguts que van tenir més atenció per part dels/ de les usuaris/es són un grapat de

publicacions més antigues de La Veïnal, que vam fer des del 2 de març fins al 8 de març,

sobre temes feministes, concretament per la celebració del 8 de març (amb etiquetes com

#8M, #CicledeDones, #luchadoras, #LGTBI), i les publicacions de la campanya per donar a

conèixer La Veïnal TV, durant l'última setmana de novembre i la primera de desembre de

2021 (amb les etiquetes #televisio, #video, #videoparticipatiu, #barris, #SantAndreu

#ElCarmel, #xarxa, #barcelona).

L'àrea d'influència de la comunitat de seguidors/res de La Veïnal se situa a Barcelona i

l'audiència majoritària de les nostres xarxes és majoritàriament femenina i se situa a la

franja d'entre 25 a 45 anys.
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Pel que fa al Twitter, actualment tenim 1443 seguidors/es.

La taxa de compromís dels seguidors/es o engagement del compte, va estar més fort durant

l'últim trimestre de l'any de 2021, amb una mitjana de 2,5%, respecte a l'1,5% dels altres

trimestres. Els indicadors més específics reforcen aquesta idea, arribant els retweets a 165 i

els m'agrada a 358 durant l'últim trimestre.

Amb referència als clics dels enllaços de les publicacions, hem tingut millor resultat també

durant l'últim trimestre de l'any, amb 165 clics, encara que no hi hagi una diferència tan

significativa respecte als trimestres anteriors.

Sense dubtes, podem dir que aquest resultat és a causa de la publicació de la campanya

sobre La Veïnal, i que aquesta va tenir l'efecte buscat d'augmentar el coneixement sobre el

nostre projecte i de despertar interès cap a les activitats que difonem o que portem a terme.

Annex 5: Estadístiques del web i xarxes socials. link
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Campanya de Comunicació 2021

Aquest any vam realitzar una campanya amb l'objectiu de visibilitzar el projecte i sumar

audiència les xarxes socials i el butlletí per poder enfortir la presència de La Veïnal als

barris. Aquesta campanya la vam desenvolupar des del 29 de novembre fins al 10 de

desembre.

La campanya de comunicació va tenir un sentit

estratègic que ens va permetre fer una anàlisi de la

situació comunicativa del projecte i definir cap a on

avançar en el seu enfocament comunicatiu.

Amb l'elaboració d'aquesta anàlisi, vam poder establir

la necessitat d'estructurar el relat de la tele

participativa de cara a explicar de manera senzilla

què fem i com es pot participar-hi.

Per això, vam decidir fer una comunicació que

reflectís el projecte, les temàtiques principals amb les

quals treballem i la gent que hi participa, de manera

que el públic se sentís identificat amb la proposta.
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Amb aquesta intenció, vam voler deixar de manifest els valors

de La Veïnal: participació veïnal, inclusió, interculturalitat,

intergeneracionalitat, transformació social, visibilització; així

com l'enfortiment  d'una personalitat de marca propera,

horitzontal, informal, quotidiana, que qüestionés l'establert

(una mica punk). Per aconseguir aquest objectiu vam utilitzar

un to de veu proper, col·loquial i inclusiu.

El slogan va ser:  "La tele que fa visible la teva realitat".

Es van desenvolupar diverses peces de comunicació:

● 1.500 cartells i 10.000 postals que van ser distribuïdes a la ciutat de Barcelona.

● Banners i vídeo pel web

● Gràfiques i vídeos per xarxes socials

● Mailing

Annex 6: Campanya de Comunicació 2021. link
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Support Gràfic

  L'holó de comunicació també va donar suport per a algunes activitats realitzades per l'holó

de comunitat, com va ser el disseny i difusió de reunions, tallers i videomatons entre

d'altres. Per a això es van desenvolupar cartells en diversos formats, adaptats per a

impressió i per a difusió a través de xarxes socials.

Conclusió

L'any 2021 va ser molt rellevant pel desenvolupament de La Veïnal, es va ver materialitzat

l'eix central del projecte com és el treball als territoris, el qual va començar amb una

acudida que ens omple d'energia per continuar picant pedra amb el nostre principal

objectiu com a projecte: donar espai per alçar la veu a veïnes i veïns de Barcelona,

perquè es pugui construir la televisió que ajudi a visibilitzar la seva realitat i a millorar

les relacions comunitàries i el compromís en la participació.
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