Fitxa projecte
Nom

Any d'inici

2015

La Troca

Àmbit d'actuació
principal
Àmbit d'actuació
complementari 1
Àmbit d'actuació
complementari 2
Àmbit territorial
principal
Àmbit territorial
complementari

Altres

Nom

NIF

G65400608

La Troca (Associació
educativa i cultural
FORMES)

Adreça

c/ Olzinelles 30, 08014 Barcelona

Codi postal

08014

Localitat

Barcelona

Forma juridica

Centres d'ensenyament

Sector

Formació no reglada

Cohesió social
Acció comunitària
Districte
Ciutat/Municipi

Dades entitat

Dades Generals Projecte
q00D

Com descriuríeu, en poques paraules, el projecte executat i la seva contribució a la comunitat?
La Troca dona resposta a les necessitats formatives que joves i adultes tenim mitjançant la construcció d’un espai horitzontal,
participatiu, comunitari, flexible i accessible a tothom.
Els nostres objectius són:
• Consolidar un espai de trobada i aprenentatge per a les persones joves i adultes a Sants que afavoreix l’apoderament, la inclusió i la
cohesió social.
• Donar resposta a les necessitats formatives del territori a partir de la participació i la implicació de la comunitat.
• Utilitzar els recursos propis del nostre entorn generant xarxa amb el territori.
• Impulsar una ciutadania més sobirana i autònoma, amb capacitat per decidir què i com vol aprendre i amb més eines per participar a la
societat.
• Explorar la gestió comunitària en l’àmbit de l’educació de persones adultes.
A La Troca es fomenta el diàleg amb l’entorn, treballant en xarxa i coordinant l’oferta del territori. Alhora volem esdevenir un laboratori
de democràcia participativa on la participació de les persones formadores, les aprenents i la comunitat és decisiva per al seu
funcionament i gestió.

Balanç Social 2019

q00E

Quines són les millores del projecte que heu dut a terme durant el darrer exercici de les que esteu més satisfetes?
Obrir una escola comunitària de formació de persones joves i adultes (no existia el 2017):
- 579 persones participen del projecte
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Arrelament al territori

Representació, legitimitat i implicació en el territori i/o sector
q12003 Anomena

efectiva

les xarxes i iniciatives d'àmbit local i/o sectorial que són impulsades o liderades pel projecte de manera

Taula d'educació de persones adultes de Sants

q12005 Número total de xarxes i iniciatives estables

11

ind119

d'àmbit local i/o sectorial impulsades / liderades i
participades pel projecte

q12008 Número d'organitzacions sòcies només del

Nombre total de xarxes i iniciatives de
transformació social estables
impulsades/liderades i participades pel projecte

11

0

territori / sector --->NO PERSONES
ind120

Any anterior

N/D

Percentatge d'organitzacions sòcies del territori sobre el total
d'organitzacions sòcies

0%
no disponible
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

Implicació de l'entitat en les dinàmiques associatives i comunitàries del territori
q12301 Nombre total d'activitats desenvolupades durant

74

l'exercici

q12302 Descripció

de les activitats desenvolupades durant l'exercici, incloent les conjuntes.

• Acollida, acompanyament, formació i avaluació de 579 persones joves i adultes
• 22 formacions diferents
• 8 tallers o sessions informatives
• 13 activitats socioculturals i sortides
• 3 assemblees de la comunitat educativa
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ind125

Indiqueu en quines activitats del territori s'ha participat
durant el darrer exercici:
- Festa Major
- Campanyes i reivindicacions
- Calendari popular
- 30

66,67

%

Any anterior

N/D

Capacitat d'escolta.
ind126

Quines vies teniu per detectar les necessitats, demandes i
inquietuds del territori?
- Diagnòstic comunitari
- Entrevistes
- Enquestes
- Bústia física
- Bústia virtual
- Grups de treball
- Campanyes de comunicació
- Espais de trobada
- Debats
- Persones responsables d'escolta activa
- 31

50

%

Any anterior

N/D

Preguntes qualitatives d'arrelament territorial
q12002 Quines

són les fites més destacables quant a arrelament al territori/sector durant el darrer exercici?

- Col·laboració amb 90 entitats i serveis
- Participació en 10 xarxes de coordinació ( 1. Can Batlló, 2. Coordinadora d’entitats de la Lleialtat Santsenca, 3. Coordinadora per la
llengua de Barcelona, 4. Impuls cooperatiu de Sants, 5. Plataforma de Gestió Cívica, 6. Taula intercultural del Secretariat d’Entitats, 7.
Taula Social del Secretariat d’Entitats, 8. Taula socioeconòmica de Sants centre, 9. Xarxa d’economia social, 10. Xarxa d’espais
comunitaris)
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Impacte i retorn social

Base social del projecte
445 dones
299 homes
744 TOTAL

q0101

Nombre de persones sòcies no treballadores

q0102

Nombre d'organitzacions sòcies/patrones

q0109

Nombre de persones treballadores en plantilla

3 dones
0 homes
3 TOTAL

q0110

Nombre de persones treballadores que no es
troben en plantilla

0 dones
0 homes
0 TOTAL

ind128

Any anterior

N/D

Indicador de % de persones vinculades al projecte segregat per
sexe

dones
Any anterior

N/D

homes

30 dones
15 homes
45 TOTAL

Nombre de persones voluntàries

q0111

Nombre de persones usuàries

398 dones
181 homes
579 TOTAL

q1103

Hores totals dedicades en el projecte per les
persones voluntàries

4.000 hores

ind129

Indicador de % de persones en plantilla vinculades al projecte
segregat per sexe

dones
Any anterior

N/D

homes

Nombre total de persones membres del projecte

1.371
ind131

Nombre total de persones membres de
l'organització

789

0

q0107

ind2b

ind2

Any anterior

N/D

ind130

Indicador de % de persones treballadores no en plantilla
vinculades al projecte segregat per sexe

Indicador de % de persones usuàries vinculades al projecte
segregat per sexe

dones
Any anterior
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N/D

homes

dones
Any anterior

N/D

homes

ind3b

Indicador de % de persones del projecte disgregat per sexe

dones
N/D

Nombre total de persones del projecte disgregat
per sexe
dones
homes

N/D

Any anterior

ind1b

Any anterior

homes

Mitjana any anterior

876
495
N/D

ind132

Hores mitjanes de dedicació per persona
voluntària

88,89

hores

Any anterior

N/D

Foment de les dinàmiques comunitàries i associatives
Foment de comportaments comunitaris
ind135

Indiqueu el tipus d'activitats dutes a terme:
- Banc del temps
- Xarxes d'intercanvi
- Espais de trobada
- Bancs de recursos comunitaris
- Conservació de memòria
- Espais de criança
- Cooperatives de consum
- 999

28,57

%

Any anterior

N/D

Foment d'economies comunitàries
ind136

Indicar quins dels següents aspectes s'incorporen a la presa de
decisions de compra:
- Proximitat
- Economia social i solidària
- Comerç just
- Consum responsable
- Altres

75

%
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Any anterior

N/D

N/D

Preguntes qualitatives d'impacte i retorn social
q13002 Quines

són les accions més destacades del darrer exercici en matèria de compromís social i comunitari?

L’obertura del projecte, per donar resposta a les necessitats no cobertes de formació bàsica de persones joves i adultes dels barris de
Sants
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Democràcia interna i participació

Presa de decisions
q2103

ind141

63 dones
21 homes
84 TOTAL

Nombre de persones que van participar en
l'assemblea anual ordinària de l'entitat/projecte
del darrer exercici

ind140

Indiqueu el tipus d'òrgans o espais participatius de presa de
decisions i de gestió que disposa el projecte
- Assemblea
- Comissió de formació

Indiqueu la freqüència de convocatòria de l'assemblea:
- Mensual

- Comissió de programació
- Comissió de cures

- Trimestral

- Comissió ambiental

- Anual

- Comissió de gènere o feminista

- Altres

- Comissió de participació
- Gestora

66,67
ind143

%

Any anterior

- Altres: Comissió econòmica i Comissió de comunicació

N/D

Total de persones que han participat en les
trobades de l'assemblea del projecte durant el
darrer exercici
dones
homes
Any anterior

62,5

%

Any anterior

N/D

Mitjana any anterior

63

21

N/D

N/D

Capacitat de proposta
q14301 Número d’activitats realitzades per iniciativa de

les usuàries

6

ind149

Percentatge de línies de treball realitzades per iniciativa de les
usuàries

8,1 %
no disponible
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

Balanç Social 2019

Diversitat
q14204 Nombre de persones usuàries que formen part de

col·lectius discriminats sistemàticament

156 dones
104 homes
260 TOTAL

ind151

Percentatge de persones usuàries que formen part de
col·lectius discriminats sistèmicament

40%
Any anterior

59%
N/D

dones
homes

Preguntes qualitatives de democràcia interna i participació
q14002 Quines

són les formes en las que heu promogut l'accesibilitat, universalitat i participació en el darrer exercici?

- Gratuïtat de l’accés a les formacions
- Flexibilitat en les formes d'incorporació i participació del projecte
- Assemblea oberta a totes les persones participants i treballada a les aules
- Transparència informativa: totes les persones col·laboradores tenen accés a un Drive amb tota la informació del projecte
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Cura de les persones, els processos i l'entorn

Sostenibilitat col·lectiva
ind154

Indiqueu els mecanismes existents per al foment de la
sostenibilitat col·lectiva
- Flexibilitat horària
- Millores salarials
- Formació
- Espais de cures
- Espais de negociació col·lectiva
- Protocols d'agressió sexista
- Repartiment de tasques domèstiques
- Mediació de conflictes
- Espais de cohesió interna
- Espais lúdics
- Pla d'acollida
- Altres

54,55

%

Any anterior

N/D

Diversitat i accessibilitat
ind156

Disposeu de procediments de gestió i promoció de la diversitat
(col·lecius discriminats sistemàticament)?

Any anterior
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N/D

Sostenibilitat ambiental
ind159

Indiqueu les pràctiques i procediments formals existents en
matèria de gestió d'aspectes i impactes ambientals

- Ambientalització d'esdeveniments
- Estalvi i eficiència energètica
- Estalvi i eficiència hídrica
- Prevenció de generació de residus
- Gestió de residus
- Economia circular
- Banc de recursos
- Horts
- Cobertes verdes
- Altres

11,11

%

Any anterior

N/D

Sostenibilitat econòmica
q1201

Import total anual de despeses -en €-

81.008,49 €

q1203

Import total anual d'ingressos -en €-

78.894,62 €

q1205

Import total anual de les subvencions concedides
a l'organització/projecte -en €-

58.260,12 €

ind7

Indicador de % de dependència de subvencions

73,8 %
no disponible
Any anterior

no disponible
Resultat mitjà agregat
campanya anterior

ind8

Resultat econòmic anual

-

€

Any anterior

N/D

Preguntes qualitatives de cura de les persones, els processos i l'entorn
q15002 Quines

són les accions més destacades del darrer exercici en matèria de cura de les persones, els processos i l'entorn?

- Espai de guarda de criatures
- Habilitació d’un espai a l’aula per les criatures que han de venir amb les seves mares a classe
- Adequació de l’horari de les formacions a l’horari escolar, per afavorir la participació de mares i pares
- Treballar perquè els processos de presa de decisions siguin inclusius: col·laboració de persones traductores, treball previ dels temes a
tractar, hores adaptades a la disponibilitat de la gent...

Balanç Social 2019

Balanç Social 2019

