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Projecte Concilia. 
Servei de canguratge per la conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal 
 

La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID19 ha fet esclatar una crisi econòmica 
que, un cop més, ha colpejat de manera més forta els barris més vulnerables de la ciutat entre 
els que es troben els barris de Pla de barris .  Famílies que vivien en situació de precarietat ara 
es troben amb majors dificultats per a cobrir les seves necessitats bàsiques atès que la situació 
econòmica de la llar ha empitjorat fruit de processos de regulació temporal de feina, 
finalitzacions de contractes o interrupció de la via d’entrada d’ingressos, ja sigui per haver de 
fer front a les tasques de cura d’infants i/o familiars o bé perquè aquesta entrada econòmica 
provenia de l’economia informal.  

Per fer front a aquesta situació que viuen moltes famílies a la nostra ciutat, l’Ajuntament de 
Barcelona impulsa un pla de xoc. Aquest Pla de Xoc Social és una resposta a la situació 
d’emergència social amb un conjunt d’accions que es portaran a terme als propers mesos. 
Aquest primer paquet d’actuacions urgents, inspirat en les necessitats detectades i les primeres 
aportacions de les entitats socials, s’haurà de completar amb actuacions de mig termini a partir 
d'analitzar més a fons la realitat i les situacions de desigualtats, per atendre millor les 
necessitats i potenciar respostes innovadores.  

Aquest Pla de Xoc Social s’articula al voltant de 7 eixos transversals, en els que es distribuirà la 
part social del fons extraordinari creat per l’Ajuntament per fer front a l’emergència. Aquests 
projecte s’emmarca dins de l’eix de garantir el dret a la cura i l’acompanyament a la xarxa 
comunitària de la ciutat, amb l’objectiu global de la generació de nous projectes que ens 
permetin combinar serveis públics amb la xarxa comunitària de la ciutat per trobar solucions 
col•lectives a la crisi social, econòmica i laboral, de cures i educativa. 

És per això que en el marc del Pla de Barris de Barcelona i l’àrea de Drets Socials impulsen el 
servei de suport a la conciliació que es descriu a continuació, el projecte Concilia.  

El Projecte Concilia és una oportunitat per generar un espai que no només doni resposta 
a les necessitats de conciliació i, per tant, oportunitats ocupacionals i personals, sinó 
que a més posa sobre la taula un nou model feminista que redefineix les relacions de 
gènere i la responsabilitat del treball de reproducció, fomentant la xarxa i el suport. 
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Descripció del projecte: 

El Projecte Concilia es basa en el disseny i la implementació d’una prova pilot, que està 
prevista des de setembre de 2020 fins a febrer de 2021, d’un projecte de conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal. Prioritàriament es dirigeix a infants de 4 a 12 anys de famílies 
monoparentals de la ciutat de Barcelona amb una xarxa fràgil i manca de recursos, a dones 
víctimes de violència de gènere i a famílies sense teixit comunitari. No obstant, també està 
obert a altres perfils de famílies diverses que compleixin els requisits establerts i tinguin 
necessitats que no es puguin conciliar amb la criança. Aquest servei es podrà demanar de 
manera puntual (ex: una tarda de manera puntual) o de manera més recurrent (diversos 
dies seguits, tots els dilluns...), es valorarà cas per cas. 

 

El Projecte Concilia és un servei d’atenció i canguratge que acull, per franges horàries, a 
infants fora de l’horari escolar. El projecte es desenvoluparà als següents barris de la ciutat de 
Barcelona: 

LA VERNEDA I LA PAU Casal de Barri La Pau 
(Piramidón) 

Carrer de Pere Vergés, 1, 2a planta, 08020 
Barcelona 

EL BESÒS I EL 
MARESME 

Casal de Barri Besòs Carrer de Cristóbal de Moura, 232, 08019 
Barcelona 

TRINITAT VELLA Club esportiu. Camp 
de 
futbol Trinitat Vella 

Via de Bàrcino, 104, 08033 Barcelona 

EL RAVAL Espai Erasme Janer C/ Erasme Janer 8 
08001 Barcelona 

LA MARINA Sala Pepita Casanellas Passeig de la Zona Franca, 185, 08038 Barcelona 

ZONA NORD Centre Cívic Zona 
Nord 

Carrer de Vallcivera, 14, 08033 Barcelona 

 

L’objectiu del Projecte Concilia és contribuir a l’harmonització de la vida laboral, familiar i 
personal mitjançant un servei que respongui a les necessitats de conciliació existents, 
principalment per part de les dones, pel que fa a la cura dels infants. 

Organització del servei: 
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Edats dels infants. Infants de 4 a 12 anys. (En cas extraordinari, infants que ja vagin a P3 i que 
tinguin 3 anys, o infants que tinguin més de 12 anys però que encara cursin 6è de primària). El 
servei preveu l’atenció a nens i nenes amb necessitats especials.  

Equips educatius estables de tres persones a cada un dels barris, amb sistema rotatiu d’horaris 
en els que hi seran presents sempre dues educadores en cada horari d’intervenció.  

Equip intercultural. El Projecte Concilia està format per un equip intercultural que parla diferents 
idiomes per facilitar, en la mesura del possible, l’accessibilitat del servei.  

Ratios educadores/infants reduïdes per afavorir el bon funcionament del servei i l’acompliment 
de les mesures de prevenció de la COVID-19.  

Intervenció educativa de qualitat, a partir d’un sistema de treball en valors i d’activitats 
especialment dissenyades per aquest projecte.  

Proposta educativa: 

A partir d’un temps de lleure de qualitat, es realitzarà una intervenció educativa amb els nens i 
nenes del Projecte Concilia fonamentada amb els valors de la coeducació, la participació, 
l’educació ambiental, la interculturalitat, l’educació emocional i l’art.  

Al voltant d’aquestes temàtiques es desenvoluparan activitats amb alt contingut pedagògic i 
adaptades a les diferents edats de les participants.  

Per complir amb les mesures de prevenció de la COVID-19, s’utilitzaran materials de fàcil 
desinfecció, i es prioritzarà la intervenció a l’aire lliure, utilitzant l’espai interior només en casos 
excepcionals i dies de pluja i fred.  

Tota la intervenció es realitzarà seguint paràmetres pedagògics que posicionin a l’infant al 
centre de la intervenció, creant espais de respecte i de seguretat per a totes les participants del 
projecte.  

Horaris del servei: 

Tot i que els horaris es podran adaptar a les necessitats del territori, l’horari base d’obertura del 
servei és el següent: 

Horari Dill Dim Dime Dij Div Diss Diu 

MATÍ      De 9.30 a 
14h 

De 9.30 a 
14h 

TARDA 
 

De 15 a 
20.30h 

De 15 a 
20.30h 

De 15 a 
20.30h 

De 15 a 
20.30h 

De 15 a 
20.30h 

De 15.30 
a 18.30h 

De 15.30 
a 18.30h 

 

  



 
 
 

4 
 

A més de l’horari d’obertura, l’equip educatiu del servei disposarà d’una hora i mitja diària de 
treball intern de dilluns a divendres i de dues hores diàries de treball intern els caps de 
setmana. Durant aquestes hores, l’equip realitzarà les següents tasques:  

 Desinfecció i adequació de l’espai per al compliment de les mesures de prevenció de la 
COVID.  

 Seguiment de les inscripcions i contactes telefònics de confirmació amb les famílies.  
 Programació pedagògica de l’espai.  
 Treball en xarxa al territori i coordinació amb els agents derivadors.  

Criteris d’accés de les usuàries: 

Els criteris generals d’accés del Projecte Concilia són els següents: 

 Famílies monoparentals, preferentment de dones en situació de violència de gènere. 
 Pocs recursos econòmics de la unitat familiar. 
 Nombre d’infants a la llar. 
 Causes de la sol·licitud: donar preferència a les sol·licituds de la conciliació familiar, 

laboral i personal. 
 Circumstàncies personals de la família i/o la dona: malalties, emergències familiars. 
 Ser resident a un dels barris de Pla de barris on es desenvolupa el servei ( Raval, La 

Marina, Trinitat Vella, Zona Nord, La Verneda i La Pau, el Besòs i el Maresme). Es 
valoraran també les peticions de la resta de barris de Pla de barris ( Bon Pastor i Baró 
de Viver, Roquetes, Trinitat Nova, Gòtic, Sant Genís dels Agudells i  La Teixonera). 

 Ser usuari/a d’un servei i/o projecte de l’Ajuntament de Barcelona o d’una entitat del 
tercer sector. 

Tot i això l’equip farà valoracions segons la situació de la família. 

Procés d’inscripció al servei: 

La inscripció al servei es realitzarà a partir de la pàgina web següent:  

http://concilia.incoop.cat 

En aquesta pàgina hi trobareu:  

 Descripció entenedora i simple del Projecte Concilia. 
 Formulari d’inscripció al servei i documentació a adjuntar.  
 Formulari de sol·licitud del servei (Horari i dia a demanar el servei).  

Tot i que es prioritzarà la inscripció via web, des dels equips del servei s’assignaran hores amb 
cita prèvia per aquelles famílies que no tinguin la possibilitat de realitzar la inscripció online. En 
aquests casos, es farà la inscripció analògicament a l’equipament de cada un dels barris durant 
les hores de gestió interna de l’equip.  

Per poder fer la inscripció presencial s’haurà de demanar cita prèvia per telèfon o correu 
electrònic: 

 La Trinitat Vella: 

http://concilia.incoop.cat/
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o 722204496 
o concilia.trinitatvella@incoop.cat 

 La Verneda i la Pau: 
o 722204272 
o concilia.vernedalapau@incoop.cat 

 El Besòs i Maresme: 
o 722204255 
o concilia.besosmaresme@incoop.cat 

 La Marina: 
o 722204259 
o concilia.lamarina@incoop.cat 

 La Zona Nord (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró): 
o 722204501 
o concilia.zonanord@incoop.cat 

 El Raval: 
o 722204495 
o concilia.raval@incoop.cat 

La inscripció al servei s’ha de fer amb antelació. Per acollir els casos d’urgència que es puguin 
detectar, es treballarà amb el següent sistema de reserva de places:  

 Petició a 2 setmanes vista: 20% places. 
 Peticions 48h abans: 70% places. 
 Peticions d’urgència: 10% places. 

Mesures per la prevenció de la covid-19: 

Es disposa d’un protocol específic per la prevenció de la COVID-19 al Projecte Concilia.  

Contacte del projecte: 

El correu electrònic de contacte per a la resolució de dubtes i per l’establiment de derivacions i 
treball en xarxa del Projecte Concilia és: 

projecte.concilia@incoop.cat 

El Projecte Concilia està gestionat per Incoop,SCCL, una Cooperativa sense ànim de lucre 
ubicada a la ciutat de Barcelona que gestiona més de cent projectes educatius arreu de 
Catalunya. www.incoop.cat 

mailto:projecte.concilia@incoop.cat

