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1. Títol 

Anàlisi de la intervenció social comunitària: El barri de La Soledat  

2. Resum (150-200) 

La Soledat és un barri que s’origina com a obrer, el qual s’ha anat degradant pels pas 

dels anys i la mobilitat poblacional provocada per l’augment de la ciutat de Palma. Aquesta 

situació ha provocat la necessitat de fer una intervenció social comunitària per tal de millorar 

tot el que fins al moment no s’ha pogut treballar, tant urbanístic, social, i educativament. El 

projecte de la Taula d’entitats i serveis del barri de La Soledat, per una banda és un projecte 

destinat a treballar els aspectes urbanístics del barri (millorar aceres, façanes, cases, etc.) per 

tal de que no es consideri ni es tingui una imatge de barri degradat. Per altra banda es duen a 

terme diferents activitats amb l’objectiu de també millorar la situació social de les persones 

del barri, a nivell individual, intergeneracional, intercultural, o per simplement que la gent de 

La Soledat es relacionin més unes amb altres.  

La Soledat is a neighborhood that originates as a worker, which has been degraded by 

the passage of time and mobility caused by increasing population of the city of Palma. This 

situation has led to the need for social intervention community to improve everything so far 

has not been able to work in both urban, socially and educationally. The Taula d'entitats 

project _ and services of the La Soledad neighborhood, one hand is a project to work on 

aspects of urban neighborhood (improving pavements, walls, houses, etc.) so that it cannot be 

considered has degraded the image of the neighborhood. Moreover carried out various 

activities in order to also improve the social situation of the people in the neighborhood, at the 

individual level, intergenerational, intercultural, or simply that the people of La Soledad relate 

more with each other. 

 

3. Paraules clau 

Intervenció social 

Projecte comunitari 

Barri 

Entitats i serveis  

Participació social  

 

4. Pregunta inicial 

Com afecta la intervenció comunitària al barri? Quins resultats té aquesta intervenció 

comunitària  i quina és la opinió dels diferents actors? 
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5. Objectius 

 Conèixer els principals actors que intervenen i els nivells de participació de la 

comunitat 

 Conèixer els canvis que ha provocat al barri la intervenció comunitària (a nivell social, 

urbanístic,  i comunitari) 

 Conèixer l’opinió de cada un dels agents que intervenen al projecte i al barri de La 

Soledat  
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6. Marc teòric 

Contextualització 

La Soledat s’origina com a barri obrer a partir del creixement de la ciutat de Palma, 

durant la segona meitat del segle XIX (Gobierno de España, 2001). Era un barri industrial, on 

hi feia feina molta gent, i aquest es va instal·lar entorn de les fàbriques per una major 

comoditat. Posteriorment, es van retirar o traslladar aquestes fàbriques i hi va haver un 

desplaçament de la població a altres indrets de la ciutat de Palma.    

La Soledat és un barri de Palma que pertany al districte Llevant, i limita amb els barris 

de son Gotleu, Polígon de Llevant, Son Canals, Pere Garau i Estadi Balear. Es mantenen 

habitatges de la tipologia obrera de l’època: cases baixes d’una sola planta, que habitualment 

tenien petits horts o corrals, i que actualment estan en estat ruïnós. Moltes d’aquestes cases 

van ser substituïdes per blocs d’habitatges. (Gobierno de España, 2001) 

És un barri conegut com una àrea degradada, que degut a la mobilitat poblacional 

generada pel creixement de la ciutat, on conviuen immigrants, persones d’ètnia gitana, i altres 

veïns, ha donat lloc a l’ocupació del barri per col·lectius amb forta necessitat social i 

conflictivitat social.  

Els successius creixements de la zona s’han desenvolupat de manera independent, sense 

resoldre les relacions amb la resta de la ciutat, fent que les noves infraestructures, com per 

exemple l’autopista, aïllin més el barri. Un barri tradicional com La Soledad està perdent 

referències històriques i per tant identitat, degut a la mescla de població de diferents 

procedències i a les dificultats per treballar amb el barri conjunt. 

Imatge 1: Barri de La Soledat dins la ciutat de Palma 

 
Font: Google Maps 
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Imatge 2: Soledat Nord 

 
Font: Google Maps 

 

Imatge 3: Soledat Sud 

 
Font: Google Maps  

 

 

Població del barri 

La seva població presenta una estructura d’edat envellida, immigració mitjana, un índex 

d’analfabetisme alt, una dependència molt alta als serveis socials (60%) relacionada amb la 

seva piràmide d’edat i una taxa d’atur alta. La demanda de serveis socials és de les més altes 

de Palma i afecta als sectors d’infància, família, joves, minories ètniques i tercera edat.  

(Ajuntament de Palma, 1998) 

Per tal de coneixer la situació del barri en quant a població (nombre d’habitants, 

nacionalitat, diferenciats entre La Soledat Nord i La Soledat Sud) es presenta el seguent 

quadre amb aquestes dades: 
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Taula 1: Població de Palma per grups d’edat, sexe i barri.  

Font: “Dades de La Soledat Nord i La Soledat Sud – Padró municipal a 1-1-2015” 

 

Taula 2:  Població de Palma per lloc de naixement, sexe i barri. 

Font: “Dades de La Soledat Nord i La Soledat Sud – Padró municipal a 1-1-2015”  

 

Com es pot veure al quadre, és un barri amb un gran nombre d’habitants on la gran 

majoria està a La Soledat Nord ja que aquesta part del barri és molt més gran que La Soledat 

Sud. Referent a la nacionalitat de les persones del barri, molt més de la meitat de la quantitat 

total són persones amb nacionalitat espanyola. Cal destacar que la major part de les persones 

d’origen estranger, procedeixen de països llatinoamericans, sobretot, i dels països d’Àfrica. 

Aquestes dues nacionalitats, tenen una cultura molt diferent d’una a l’altra. Per tant, el fet de 

que hagin de conviure en un mateix espai, pot causar diferents problemes de convivència.  

Taula 3: Població de Palma per continent de naixement, sexe i barri.  

Font: Dades de La Soledat Nord i La Soledat Sud – Padró municipal a 1-1-2015  

 

Projecte comunitari  

El projecte comunitari el quans ens basarem parteix d’un estudi socio – demogràfic que 

es va realitzar l’any 1998 sobre el Polígon de Llevant – Soledat. L’any 1999 es va elaborar un 

Pla de Rehabilitació Integral i l’any següent (2000) es va sol·licitar, a través del Consorci 

Riba, acollir-se a la iniciativa URBAN. L’any 2003, el Ple de l’Ajuntament de Palma va 

aprovar el Pla de Rehabilitació Integral que es va implementar a través del Consorci Riba. 

Aquest Pla de Rehabilitació contempla: un programa social, un programa econòmic – laboral, 

un programa d’habitatge, un programa de medi ambient, un programa d’equipaments, i un 

programa urbanístic. (Ajuntament de Palma, 2014)  

 

Aquest projecte té com a objectiu principal mantenir la coordinació entre les entitats i 

serveis territorials. I com a objectius específics: facilitar que les entitats i serveis coneguin la 

tasca que desenvolupa cada una d’elles i millorar la xarxa de col·laboració entre elles, 

optimitzant recursos; i potenciar la realització d’activitats conjuntes a la barriada per afavorir 
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la cohesió de barri, on cada entitat pugui col·laborar en mesura de les seves possibilitats. 

(Taula d’entitats i serveis de La Soledat, 2012) 

 

Les entitats implicades a aquest projecte són: AAVV La Soledat, Parròquia La Soledat, 

Grups d’amics de La Soledat de Foraporta, Fundació Dasyc, Club esportiu Sant Vicenç de 

Paul, AECC, Club d’esplai La Soledat, Casa de Chiles en Mallorca, AFAM, Fundació 

Patronat Obrer de Sant Josep, Barri TV, AMIPA CP La Soledat. També hi ha serveis 

implicats a aquest projecte com són: Centre de majors Can Ribes, Programa comunitari 

Benestar Social, Càritas, CC Sant Vicenç de Paul, Policia de barri, Regidora d’educació. 

(Taula d’entitats i serveis de La Soledat, 2012) 

 

La Taula d’Entitats i Serveis de La Soledat fa reunions mensuals per tal d’acordar una 

programació d’activitats conjuntes, posar en comú la informació necessària i per compartir, 

fer una guia de recursos per tal d’aconseguir les activitats, i es fa una avaluació del procés que 

s’ha fet.  La Taula, s’encarrega de preparar i fer les activitats conjuntes de totes les entitats i 

serveis mitjançant reunions per comissions de feina.  

 

Les activitats conjuntes que varen realitzar els anys 2013 – 2014 van ser: el DAFO i les 

línies d’intervenció i actuacions, el Projecte Biblioteca, el Quadrant d’activitats del barri, 

l’activitat de Nadal, l’activitat de Carnaval, i el Dia del llibre.  

 

Situació diagnòstica del barri  

Per tal de conèixer el barri i les persones que hi viuen, es va fer un estudi de les 

característiques de la població i de les condicions urbanístiques del barri a l’any 2012: 

 

Com a fortaleses de les característiques del barri es pot trobar que hi ha una nombrosa 

població infantil i que a causa d’aquesta s’ha augmentat el nombre de places d’educació 

infantil de 0 a 3 anys i les activitats de lleure per als infants i joves. Per a persones un poc més 

adultes hi ha tant recursos específics per a mares joves i persones amb problemes de salut 

mental com recursos per a persones amb deficiències cognitives del barri, com AFAM i 

MENTE. Pel que fa a les persones de la tercera edat, hi ha una sèrie d’intervencions per a 

millorar la seva situació. En referència al barri i a les entitats i serveis d’aquest, es pot dir que 

hi ha una millora de la seguretat, amb un augment de la presència policial diürna i vigilància a 

l’entrada i sortides de les escoles. A més, hi ha una gran quantitat de serveis que s’involucren 

per a millorar el barri i fer que totes les actuacions que es facin vagin encaminades a tenir un 

sentiment de barri i de pertinença. (Taula d’entitats i serveis de La Soledat, 2012) 

 

El barri de La Soledat té diferents oportunitat que cal aprofitar, aquestes són les 

diferents convocatòries de serveis i entitats dels barri per augmentar la participació de les 

entitats que encara no intervenen, el suport polític, el telèfon 010 per tal de solucionar 

determinades dificultats, i sobretot que hi ha una gran diversitat cultural i religiosa amb les 

que es poden fer moltes més activitats. (Taula d’entitats i serveis de La Soledat, 2012) 

 

Pel que fa a les debilitats que té el barri segons l’estudi de la Taula d’entitats i serveis de 

la Soledat (2012), el grup d’edat menor té una manca d’espais lúdics, esportius i culturals que 

fan que l’oferta d’AMIPA sigui reduïda i que no tinguin una oferta d’extraescolars. Pels 

joves, hi ha una manca d’activitats i d’un espai de trobada, ja que el casal de joves de 

referència està físicament allunyat del barri. A més, hi ha una  manca de recursos d’orientació 

laboral tant pels joves com les persones adultes per millorar les situacions de vulnerabilitat i 
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d’exclusió social d’aquestes. Referent a l’educació i salut, hi ha molt poca gent que s’implica 

a l’AMIPA fent que els que fan feina sempre són els mateixos, i hi ha una manca de 

participació dels centres de salut a la Taula d’entitats i serveis. Pel que fa a les infraestructures 

del barri, hi ha una inadequada  il·luminació pública i una sèrie de barreres arquitectòniques 

(aceres en mal estat, senyals de tràfics i faroles damunt les aceres, etc.). Les carreteres i 

carrers en general necessiten una revisió ja que hi ha una manca de coordinació semafòrica, 

no hi ha pas de vianants a l’alçada del col·legi públic, els vehicles aparquen a les aceres, etc. 

Al mateix temps, falten una sèrie d’infraestructures per a millorar la situació del barri, com 

puguin ser: oficina de la Policia Local, espais lúdics, esportius i culturals, centre de salut o 

ambulatòria, centre cultural i biblioteca. El barri de La Soledat dona una mala imatge deguda 

a l’estat de les façanes i dels habitatges en mal estat i la degradació d’edificis deshabitats. A 

més, hi ha una manca de comportament cívic i vandalisme que no ajuda a que el barri millori, 

amb poc respecte cap a la diversitat religiosa que coexisteix al barri.  

 

Finalment, el barri té una sèrie d’amenaces que fan que el procés tingui obstacles. 

Aquestes són que hi ha molt poques subvencions que es puguin sol·licitar per el barri, els 

professionals que fan feina a aquest tenen poca estabilitat laboral i no hi ha una integració 

bona entre els diferents col·lectius de persones. A més, hi ha producció, venta i consum de 

drogues molt assentat al barri, i cada vegada aquest la barriada es degrada més, la qual cosa 

suposa la multiplicació de problemes. (Taula d’entitats i serveis de La Soledat, 2012) 

Actuacions i objectius del projecte comunitari  

La Taula d’entitats i serveis de La Soledat va acordar una sèrie d’aspectes a treballar, 

acordant determinats objectius i actuacions per cada un d’ells. Segons Rubik – Entitats i 

serveis de La Soledat (2013), les línies d’intervenció i els seus objectius i actuacions són:  

1. Línia d’intervenció: Intervenció socioeducativa i formació laboral 

Objectius:  

- Millorar l’oferta socioeducativa al barri dirigida als infants 

- Millorar l’oferta socioeducativa al barri dirigida als joves 

- Detectar situacions de risc 

- Implicar a les famílies  

Actuacions:  

- Confecció d’un panell d’activitats que es realitzen al barri per a infants i joves 

- Col·laboració entre entitats i serveis per millorar aquesta oferta amb col·laboració 

dels centres educatius 

- Augment de l’oferta d’activitats per a joves 

- Augment de la presència al barri 

- Realització d’activitats amb les famílies 
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- Utilització de diferents espais per a la realització de les activitats 

- Contacte amb empreses del barri per si volen col·laborar amb el programa Alter. 

 

2. Línia d’intervenció: Participació i convivència 

Objectius:  

- Potenciar la col·laboració entre les entitats i serveis de la taula 

- Augmentar el coneixement per part dels membres de la taula sobre les necessitats 

del barri, per grups de població, per àrees.. 

- Impuls de la difusió de les activitats que realitza la Taula per donar a conèixer el 

que fa 

Actuacions:  

- Reunions mensuals de la taula d’entitats i serveis del barri 

- Confecció del calendari d’activitats pel curs 2013 – 2014 

- Organització de les activitats conjuntes 

- Augment de la utilització de la cessió d’espais de Can Ribes 

- Augment de la utilització de les places que oferta el Casal de gent gran 

- Incorporació a la Taula de més entitats i serveis significatives del barri 

- Augment de la difusió del que es fa 

 

3. Línia d’intervenció: Infraestructures i equipaments  

Objectius: 

- Actualitzar la informació  

- Aprofitar els canals de comunicació amb l’administració 

Actuacions: 

- Actualització de la informació 

- Reunions amb la Regidora de districte 
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7. Conclusió 

Per a tenir una visió global de com afecta la intervenció social comunitari al barri de La 

Soledat i si es té la mateixa visió des dels serveis i entitats que des d’una persona que viu a 

aquest barri, s’han realitzat una sèrie d’entrevistes per tal d’aconseguir aquesta informació, la 

qual es classificarà a continuació per diferents àmbits. La següent informació és la que s’ha 

extret d’aquestes entrevistes i les conclusions que han fet les persones entrevistades des de 

diferents punts de vista. 

 

La degradació del barri de La Soledat 

El barri de La Soledat, és un barri separat per dues zones: La Soledat Nord i La Soledat 

Sud. La realitat d’aquestes dues zones és diferent encara que les dues tinguin una situació 

problemàtica important a nivell socioeconòmic, socioeducatiu, a nivell d’immigració, de 

població d’ètnia gitana: a La Soledat Nord hi ha població mallorquina que ha viscut allà tota 

la vida i no hi ha tanta problemàtica com hi pot haver a La Soledat Sud. Sobretot aquesta, a 

nivell d’infraestructures, està molt degradat. Per tant, el fet de que es contempli la Soledat 

Nord i Sud com un únic barri, és una de les principals problemàtiques ja que té realitat 

diferents. La Soledat es contempla com a barri prioritari des de l’Ajuntament de Palma ja que 

és un dels que té més dificultats i problemàtiques tant econòmiques, educatives, com a nivell 

d’immigració.  

Imatge 4: La Soledat Nord i La Soledat Sud dins el districte de Llevant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Imatge wikipedia  

 

És un barri amb molts pocs recursos ja que moltes persones no podrien pagar els serveis 

d’aquests recursos (ja siguin activitats extraescolar, esportives, etc.) i per tant, les empreses 
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encarregades no arriben al barri, no proposen activitats per fer-les a La Soledat. Aquesta, és 

una de les causes de que la majoria de nins passin moltes hores al carrer, sense res a fer, i que 

aquesta situació inciti a la delinqüència i a altres tipus d’actituds que no són apropiades per a 

infants. Però, tot i tenir pocs recursos, les entitats i els serveis del barri entenen la importància 

del barri i de fer feina per a ell, encara que a vegades costi deixar de banda el benefici propi 

de l’entitat o servei. Per aquest motiu, moltes de les entitats i serveis del barri col·laboren i 

s’involucren al projecte comunitari per tal de que, tots junts, aconsegueixin millorar a poc a 

poc la situació tant urbanística com social del barri de La Soledat.  

Com s’ha mencionat anteriorment, sobretot a La Soledat Sud, hi ha una degradació del 

barri, les façanes i les cases estan mal cuidades. Independentment de les problemàtiques que 

hi pugui haver al barri, aquesta degradació dona una mala imatge a la gent que el visita i per 

tant, enforteix la idea estereotipada de que La Soledat és un mal barri. A més, per part de 

l’Ajuntament o per part dels propietaris de les cases, no hi ha una implicació per a que aquesta 

situació canviï, i que estèticament el barri pugui canviar. De cara a la gent que viu al barri 

sense cap relació amb els serveis socials, entitats o serveis d’aquest, es té una visió de que no 

es fa res per a que millori sinó tot el contrari, que per exemple, s’han fet aceres noves però 

molt estretes i que a la gent, sobretot major, els hi dificulta el pas. Pel que fa a la neteja del 

barri, s’hauria de treballar des de l’Ajuntament i també des d’un nivell educatiu a la gent 

d’aquest, ja que el barri de La Soledat necessita més periodicitat a l’hora de netejar-lo. Les 

persones s’encarreguen de casa seva o el seu negoci, però no del conjunt del barri, de les 

aceres o de les vies públiques, el que fa que el nivell de neteja del barri sigui baix. A més, no 

totes les persones s’encarreguen de la seva propietat a nivell de neteja o de rehabilitació, per 

aquest motiu hi ha moltes cases i moltes façanes amb mal estat.  

Característiques de la població del barri de La Soledat 

Les persones que viuen a La Soledat, tenen un gran sentiment cap a aquest, un aspecte a 

destacar ja que no a tots els barris hi ha aquest sentit de pertànyer a un lloc, a un espai en 

concret. Sobretot la gent que ha viscut a aquest durant tota la vida, es senten molt orgullosos 

de ser-ho i de pertànyer-hi. Aquest sentiment tant fort que es té de barri, és el que més 

s’hauria de potenciar ja que cada vegada hi ha més població immigrant amb diferents cultures, 

i això fa que també aquestes s’hagin d’assumir com a pròpies ja que formen part del barri. Per 

això mateix, sobretot la gent major, té la sensació de que l’essència del barri de La Soledat 

s’està perdent, que ja està fins i tot desapareguda.  

Però per altra banda, cada any augmenta els nombres de participants a totes les activitats 

que es van realitzant al barri al llarg de l’any (xocolatada de Nadal, festa del llibre, la rua,  

etc.). Al barri de La Soledat hi viuen persones amb un caràcter molt participatiu, el qual fa 

que totes les activitats, tallers, festes... siguin ben acollides per ells, la qual cosa no passa a 

molts de barris de Palma. Aquest caràcter és una gran potencialitat del barri, ja que es sap que 

es faci l’activitat que es faci, la gent ho rebrà bé i hi participarà. Segurament, si encara es 

fessin moltes més festes, activitats o punts de trobades puntuals la gent encara hi participaria 

més. El que està clar, és que tot això fa que el barri s’uneixi més, s’uneixen diferents cultures, 

diferents generacions, que augmenti aquest sentiment cap al barri, i que tots aquests infants i 

joves amb els que s’està treballat més actualment, conseqüentment hi hagi menys problemes 

en un futur.  
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La intervenció social comunitària al barri 

La intervenció social comunitària, a aquest cas, que es fa al barri de La Soledat, és molt 

necessària i molt ben acollida tant per les entitats i serveis, com per les persones que viuen al 

barri. El problema principal de la intervenció social comunitària a aquests darrers anys, 

independentment del nivell social, són les continues retallades que s’han produït arreu del país 

i que ha afectat especialment al sector social. Aquesta situació juntament amb els canvis que 

hi ha degut a les diferents legislatures polítiques cada 4 anys, provoca que, en concret a aquest 

barri, hi hagi pocs recursos tant econòmics com personals. Tot això ha provocat que aquests 

darrers anys es facin molt menys activitats socials del que es feien anteriorment. Solament hi 

ha una educadora de carrer per tot aquest barri, el qual demanda molt més personal del que hi 

ha per a poder realitzar tots els projectes i programes que es podrien dur a terme a aquest per 

tal d’aconseguir una millor situació. Aquesta, fa 8 projectes durant tot l’any al barri, però pel 

simple fet de que no hi hagi més personal social treballant-hi i de no tenir temps material per 

fer-ho, no pot dur a terme molts més projectes i activitats que veu necessaris per poder 

avançar més i millorar la situació del barri.  

Referent a la única educadora de carrer del barri, pel que ha fet durant aquests dos anys, 

es demostra que té moltes ganes de treballar conjuntament amb totes les entitats i serveis i 

sobretot amb i per la gent del barri. És una persona que passa moltes hores al carrer, observant 

la realitat per poder-la millorar, ja sigui fent activitats pels infants, tallers, cursos... És un barri 

que necessita molts de canvis i moltes millores, però amb grans potencialitats, que són 

utilitzades per ella per tal d’aconseguir-los. És molt important que, sobretot de cara a la gent 

del barri, hi hagi una persona amb tantes ganes de fer feina per a ells ja que, poc a poc, la van 

introduint a aquest. El fet de que la tinguin com a una més, que li tinguin confiança, fa que les 

persones tinguin més facilitat a l’hora de fer-li demandes, de mostrar-li les seves necessitats, i 

sobretot, tenir una persona referent per poder parlar amb ella per tal de comunicar-li qualsevol 

tipus de situació del barri. Abans no es tenia present la necessitat de la figura de l’educadora o 

educador de carrer, i aquest canvi ha permès, a ella, passar molts d’horabaixes al carrer i que, 

els infants i joves sobretot, la coneguessin més i que la tinguessin com l’educadora de 

referència, com ja s’ha mencionat anteriorment. Tot i així, es necessita més personal de carrer, 

que tots es puguin involucrar de la mateixa manera, i que tots puguin treballar d’una manera 

més còmoda i tranquil·la i poder fent molta més feina del que s’està fent actualment. Sobretot, 

aquests recursos personals haurien d’estar acompanyat de recursos econòmics per tal de poder 

dur a terme tot lo necessari.  

Més que una intervenció social comunitària, el que fa falta al barri de La Soledat, apart 

d’aquesta, és una intervenció en general, municipal. Fa falta una actitud voluntària per part de 

totes les entitats, Ajuntament i serveis. Es podria treballar de manera diferent amb els serveis i 

entitats. És difícil fer feina a la Taula d’entitats i serveis del barri de La Soledat, quan moltes 

d’aquestes entitats són febles, i veuen més la necessitat de poder tenir un benefici propi que 

no pel barri, la qual cosa s’entén, i a més les limita la disponibilitat de temps que tenen per 

participar a la Taula. Per tant, apart de treballar amb la Taula d’entitats, també s’hauria de 

treballar de forma diferent amb aquestes entitats. Una manera diferent seria la que està 

intentant fer l’educadora de carrer, que posa en contacte unes entitats i altres, les quals 

podrien treballar juntes per tal d’aconseguir més. És a dir, fer d’intermediador o de pont entre 

les entitats per a que així, treballant unes amb les altres, s’aconsegueixi avançar més 

ràpidament que no només amb la Taula d’entitats.  
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Tota la feina que s’ha fet fins ara al barri de La Soledat des de la Taula d’entitats i 

serveis han estat enfocades a fer petits canvis a aquest, tant socials, culturals, com urbanístics. 

Quan es fa una intervenció social comunitària, els canvis són molt mínims i subtils, la qual 

cosa fa que quasi només els involucrats i els professionals que ho han aconseguit vegin 

aquests petits canvis. Per altra banda, la visió que té la gent del barri és diferent a aquesta ja 

que no veuen aquestes diferències. A més, el que més destaca la gent són les coses negatives, 

i el fet de que no veuen grans resultats de la feina feta.  És a dir, es guien pel que veuen 

diàriament: fems al carrer, aceres estretes, gent que dona problemes, venta i consum de 

drogues, infraestructures abandonades, moltes que es podrien arreglar, problemes per la 

convivència de diferents cultures, nins al carrer, etc.  

El que més es destaca és la transformació de l’antiga fàbrica de mantes de Can Ribes 

amb un centre de dia per a persones majors de les zones més properes a aquest. A part de ser 

un centre de dia per a gent major, és el lloc on es celebren moltes de les activitats organitzades 

per la Taula d’entitats i serveis del barri de La Soledat. El fet de realitzar les activitats a un 

centre per a persones majors, fa que es creien relacions intergeneracionals entre els més petits 

i els més grans del barri. Aquest és un aspecte a destacar ja que la gent major pot aportar 

molts coneixements i moltes idees als més petits, sobretot el sentiment i l’estimació cap al 

barri que tenen els que hi ha viscut tota la seva vida. Per tant, Can Ribes s’ha transformat en 

un centre important per la gent de La Soledat, un punt de trobada esporàdic quan hi ha festes o 

activitats. El centre de dia de Can Ribes sí que es veu com un canvi important fet dins al barri, 

tant social com urbanísticament, ja que és un espai antic que han reformat i l’han transformat 

a modern. Per tant, un aspecte més a destacar del centre de Can Ribes és que l’han creat per 

treballar amb tots els grups d’edat de barri encara que es centri més amb el grup d’edat més 

avançat.  

Aspectes a millorar 

Encara que Can Ribes serveixi per ser un punt on es puguin fer les activitats 

programades i organitzades per la Taula d’entitats i serveis del barri de La Soledat, a aquest hi 

fan falta punts de trobada per a infants i joves. Això facilitaria que aquests es reunissin sempre 

que volguessin a aquest punt, i no passarien tantes hores al carrer, jugant o actuant de manera 

poc adequada. La situació actual fa que tots aquests estiguin tot el dia al carrer, que el nins 

petits juguin enmig de la via on passen els cotxos, molts d’ells a molta velocitat i que això 

pugui provocar accidents. Per tant, és uns dels aspectes que s’han de treballar,  tant per aturar 

la situació de les vies i que els cotxes no puguin anar a una alta velocitat, i que els nins tinguin 

un lloc adequat per poder jugar o estar durant el dia.  

Un altre aspecte important a treballar que afecta tant a les persones que viuen a La 

Soledat com la imatge que dona aquesta és la falta de neteja dels carrers. L’empresa que 

s’encarrega de fer net els carrers de la ciutat de Palma va al barri de La Soledad amb la 

mateixa periodicitat que a altres barris que, tal vegada, no s’embruten tant com aquest. El 

problema de La Soledat és que, com ja s’ha mencionat anteriorment, cada un s’encarrega de la 

seva propietat i res més, i embruten els carrers del barri com si no fos casa seva. El que 

s’hauria de treballar és fomentar aquest sentiment que tenen cap al seu barri i traslladar-lo 

també al nivell de neteja, de saber que quan s’embruta el carrer està embrutant un entorn que 

estimes. Educar als més petits o joves seria una bona eina per a que en un futur el barri no es 

ves tant degradat i per tant, poder transformar la imatge que dona a la gent de fora d’aquest i 

poc a poc no haver de ser un barri prioritari per l’Ajuntament, com ho està sent ara per la 

quantitat de necessitats que hi ha actualment.  
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Les persones que viuen al barri de La Soledat, es caracteritzen per ser molt 

participatives i acollir molt bé tot el que es fa al barri socialment. És per això que es podria 

aprofitar aquesta potencialitat del barri i de les persones d’aquest per tal d’aconseguir molts 

més objectius. Es podria aprofitar aquest caràcter per organitzar activitats amb funcions 

educatives, amb l’objectiu de treballar aspectes socioeducatius, de neteja del barri, de neteja i 

manteniment de les cases, i molts altres temes que es podrien dur a terme mitjançant festes, 

activitats, tallers, etc. És a dir, s’utilitzaria una potencialitat important del barri i de les 

persones d’aquest, per tal d’aconseguir molt més objectius a llarg termini.  

Finalment, el que més necessita el barri per a poder avançar i aconseguir els objectius 

proposats més ràpidament i millor són molts més recursos personals. Si aquesta situació es 

pogués donar, es podrien fer moltes més intervencions de les que ja s’estan fent, i es podrien 

treballar moltes més necessitats i abastar més demandes que actualment. Pero això depen de la 

situació global de la comunitat, de la legislatura política i sobretot de la situació i els recursos 

econòmics.  

 

Els resultats d’una intervenció social comunitari no es veuen ràpidament, si no que és 

un procés llarg amb objectius a llarg termini. El projecte de la Taula d’entitats i serveis del 

barri de La Soledat va començar al 1998 i poc a poc es van veient canvis dins al barri que 

demostren que aquesta intervenció està funcionant i que va complint els seus objectius. La 

situació del barri i de les persones que hi viuen va canviant i les actuacions giren entorn a 

aquests canvis per tal de donar resposta a totes les necessitats sorgides. D’aquesta manera els 

resultats estan garantits mentre es segueixi així, simplement es necessita més temps per veure 

realment uns resultats grans en comparació a la situació inicial.  



15 

 

8. Referències 

Ajuntament de Palma – Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma (2015). 

Dades de La Soledat Nord i La Soledat Sud. Palma  

Ajuntament de Palma (1998). Pla de Rehabilitació integral del Polígon de Llevant i La 

Soledat. Palma 

Ajuntament de Palma (2014). La metodologia del treball comunitari: La Taula d’entitats i 

serveis de La Soledat. Palma  

Gobierno de España (2001). La Soledat Nord – Son Gotleu. Recuperat  20 de Juliol de 2015 

de http://habitat.aq.upm.es/bbvv/fichas/2001/fu-barrios/fu01_07040003.pdf 

Google. (2015). Google Maps La Soledat. Recuperat  24 de Juliol de 2015 de 

https://www.google.es/maps?q=la+soledad+mallorca&es_sm=122&um=1&ie=UTF-

8&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIgpy4__iZxwIVRV0UCh05nAOX 

Taula d’entitats i serveis de La Soledat (2012). Projecte Rubik – Entitats i Serveis de La 

Soledat. Palma 

Wikipedia (2010). La Soledad (Palma de Mallorca). Recuperat 8 d’Agost de 2015 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Soledad_(Palma_de_Mallorca)#/media/File:Localitzaci%C3

%B3_de_la_Soledat_sud_respecte_del_Districte_de_Llevant.png 

 

 

 

 

http://habitat.aq.upm.es/bbvv/fichas/2001/fu-barrios/fu01_07040003.pdf
https://www.google.es/maps?q=la+soledad+mallorca&es_sm=122&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIgpy4__iZxwIVRV0UCh05nAOX
https://www.google.es/maps?q=la+soledad+mallorca&es_sm=122&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIgpy4__iZxwIVRV0UCh05nAOX
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Soledad_(Palma_de_Mallorca)#/media/File:Localitzaci%C3%B3_de_la_Soledat_sud_respecte_del_Districte_de_Llevant.png
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Soledad_(Palma_de_Mallorca)#/media/File:Localitzaci%C3%B3_de_la_Soledat_sud_respecte_del_Districte_de_Llevant.png


16 

 

9. Annexos  

1. Entrevistes realitzades 

Objectius de les entrevistes: 

 Nivells de participació del barri VS problemàtiques socials 

 Processos de treball, mètodes i tècniques utilitzades 

 Conèixer la percepció/impacte del que s’ha fet fins ara al barri (millores, actuacions 

pendents...)  

 

a) Professional que intervé al projecte comunitari: Educadora de barri 

 Quin és el teu paper a la intervenció social en el barri de La Soledat?  

Jo soc l’educadora de barri que està destinada a fer feina a nivell comunitari. Per 

tant, la meva feina és fer feina amb tota la comunitat, facilitar aquesta xarxa que vull 

generar entre els veïns i la gent que hi viu per generar el sentiment de barri, millorar el 

sentiment de comunitat i millorar entre tots el barri. La meva part és un poc de 

cohesió. 

 

 Què aportes a aquesta intervenció?Quines actuacions realitzes des del vostre 

servei? 

Soc la que lider tota la part de gestió. Ja que soc una professional dedicada 

durant la seva jornada laboral al barri a nivell comunitari, soc la que té més 

disponibilitat. Soc un poc la que impuls, la que fa les actes, les convocatòries de 

reunions, i una mica tot això.  

 

 Quina és la teva visió global del barri (deficiències, problemàtica, potencialitats, 

etc)?  

Per començar, una de les principals problemàtiques és que es contempla el barri 

de La Soledat però no es contempla La Soledat Nord i La Soledat Sud, és a dir, es 

contempla com un barri sencer quan realment no és així. Tenim per una banda La 

Soledat Nord, que està del carrer Manacor cap a Son Gotleu, després tenim La Soledat 

Sud que està cap al Polígon de Llevant, són dues realitats totalment diferents. Tant un 

com l’altre són barris amb una situació problemàtica important a nivell 

socioeconòmic, socioeducatiu, a nivell d’immigració, de població d’ètnia gitana, però 

a La Soledat Nord hi ha tota una població més mallorquina de tota la vida que han 

viscut allà i no hi ha tanta problemàtica com hi pot haver a La Soledat Sud. Aquesta és 

pràcticament un gueto, hi ha molta diferència. Sobretot són barris molt degradats, 

especialment La Soledat Sud a nivell d’infraestructures, a nivell de recursos, a aquest 
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nivell no hi ha pràcticament res. La població té un nivell socioeconomic, socioeducatiu 

bastant baix, bastant precari.  

Com a potencialitat és un barri que té moltes entitats, que tot i que les entitats 

siguin febles, tenen moltes ganes de fer feina al barri. Entenen la importància del barri, 

moltes vegades ens costa aquesta part de deixar el benefici propi com a entitat en 

benefici del barri, però si que entenen la importància de fer feina pel barri, de millorar 

el barri, de fer feina en comunitat, i això és una gran potencialitat.  

 

 Has vist el procés del barri des del principi fins ara? (1998) 

No, jo fa 2 anys que hi soc.  

 

 Quins canvis has notat? 

No sé que dir-te. Els canvis són tant subtils, tant mínims, que...que sí que s’han 

vist, sobretot amb les festes que organitzo a la Taula, la que fa més anys que 

s’organitza és la xocolatada de Nadal. Ha anat amb augment els nombres de 

participants, la tipologia de participants. Xerram d’una festa que al principi de tot era 

per infants i actualment ja és intergeneracional, multicultural, tant si son cristians com 

si no, com si són d’un lloc o un altre, és un espai de trobada al barri que uneix, és un 

espai d’un parell d’hores que la gent es troba, es dedica bones festes, i això sí que crec 

que és una evidencia bastant important de com ha anat amb augment. 

La resta, a nivell de barri, a nivell estructural, molt poqueta cosa. Sí que per 

exemple, quan jo vaig començar, la figura de l’educador dins el barri per part d’infant 

i joves, pràcticament no es tenia present, i el fet de tenir una educadora m’ha permès a 

mi estar molt present dins el barri, passar horabaixes al carrer, que els infant em 

coneguessin una mica, ja els infants i joves em tenen com l’educadora de referència. 

Això també ho valor molt positivament, que sàpiguen qui soc quan han de menester 

res. Ja ells mateixos venen i et fan demandes. 

 

 Creus que la intervenció social comunitària realitzada ha millorat la situació del 

barri? 

Si, totalment. El que passa és que els processos comunitaris són processos llargs, 

són molt mals de valorar, i clar, estam xerrar de que a lo millor, a nivell polític 

funcionam de 4 anys amb 4 anys, amb 4 anys no et permet veure un canvi 

extraordinari. Jo en fa dos que hi soc i he vist canvis, però no molt importants. Però 

bé, a nivell de nombres, estam xerrant que fent la memòria de enguany, del curs 2014-

2015, he arribat a més de 200 al·lots, o be per un projecte, o be per l’altra. Clar, estam 

xerrant d’un volum important d’infants i joves. Antes no s’arribava a tants d’infants 

per que no es disposava de tant de temps a nivell comunitari. 
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 En quins aspectes creus que necessita millorar més o fer actuacions diferents?  

Jo soc a una, a 37 hores i mitja... no dono a bast. Jo això ja ho he expressat, a 

més quan més estàs al carrer, més necessitats veus, més iniciatives vol posar en marxa, 

i l’horari és limitat per una persona. Jo crec que haurien de tenir més recursos no sé si 

a nivell de serveis socials o a nivell de joventut, o no sé exactament. Però a nivell 

municipal, haurien d’invertir més recursos al barri. Per exemple, Son Gotleu hi ha un 

pacte signat en que totes les regidories fan feina a Son Gotleu. Que passa? Que aquí, a 

nivell de serveis socials, és un barri prioritzat per això hi ha una educadora. Però ja 

està. Ni joventut té prioritat, ni policia té prioritat... No tenen prioritat per una altra 

historia, no per un tema social, i es necessiten més recursos. Jo enguany he dut 8 

projectes jo tota sola així com he pogut, i encara, de cara al curs que ve, en veus més 

encara que podries posar en marxa, però si no hi ha més recursos, no hi ha 

disponibilitat. 

Referent a fer actuacions diferents... més que pensar per aquí no, i això també. El 

gruix important és infants i joves, però trobam a faltar, per exemple durant aquest estiu 

no s’han tractat temes d’alimentació, de la mala alimentació, de gestió, ja no domés a 

nivell d’infants sinó que aquests infants viuen amb unes famílies, algun tipus 

d’actuació que pugui ensenyar a les famílies a com gestionar els pocs recursos que 

tenen, a ensenyar als seus fills a menjar saludable, consumeixen begudes energètiques, 

begudes gasoses, casi no beuen aigua, brioixeria industrial. O infants del carrer que no 

van a les activitats, perquè no els hi agrada tenir activitats regulades de segons quin 

tipus, doncs poder posar alguna iniciativa esportiva al carrer, que també ho demanen, 

tema esportiu. Hi ha un club de futbol, però no hi ha res més. Un barri amb tants pocs 

recursos, les empreses no arriben aquí. La Soledat no té una escola d’estiu aquest any, 

perquè la població no pot pagar el cost d’una escola d’estiu. Per tant, les empreses no 

venen a muntar una escola d’estiu. Si tu no fas alguna cosa, els infants estan al carrer. 

Hi ha molts d’infants que estan avesats a estar tot el dia al carrer i jo ja faig activitats 

al carrer amb un projecte que és de carrer i que ja vas fent, però és tot el mateix, jo soc 

una. Però iniciatives, moltes. Després, en tema de nines d’autoimatge, de com es 

vesteixen, de com es pinten, es pentinen...pots treballar això. Temes d’aquests n’hi ha 

molts per fer-hi feina, el que passa és que només soc jo.  

 

 Creus que el barri de La Soledat necessita un altre tipus d'intervenció que la que 

s'està fent actualment? Com quines? 

Més intervenció, diferent no, més, com totes les que he dit anteriorment.  

 

 Quina conclusió treus de tota aquesta intervenció social al barri de La Soledat? 

Primer que és necessari, segon que crec que és necessari no només a nivell social 

sinó a nivell més general, a nivell més municipal. I sobretot, intervenir d’una manera 

diferent amb les entitats i serveis. Una Taula d’entitats no és l’única manera de fer 

feina a nivell comunitari, hi ha moltes maneres de fer feina a nivell de comunitat. 

Moltes vegades treus molt més profit que funcionant com a Taula d’entitats, per que 
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estam xerrant d’un macroprojecte. Si estam xerrant d’entitats febles ja em ve just fer 

les meves activitats com a entitat o com a servei, com per aportar, i això també limita 

la disponibilitat del temps que té cada un a l’hora de participar a la Taula d’entitats. 

Per tant, jo crec que s’hauria de focalitzar no només a nivell de Taula, sinó altres tipus 

d’intervencions amb entitats concretes , de posar contacte amb entitats,  i una mica 

això és la feina que estic intentant fer. Més enllà de les reunions de Taula, doncs una 

entitat et diu que una cosa i una altra et diu una altra cosa, i tu les poses en contacte o 

fas de pont, per fer coses que a lo millor no se’ls hauria passat pel cap.  

 

b) Entitat o servei que col·labora en el projecte comunitari: Treballadora Social i 

coordinadora del Centre de dia Can Ribes  

 Quin és el teu paper a la intervenció social en el barri de La Soledat?  

Nosaltres procuram, ens agradaria, participar més, el que passa és que no tinc 

possibilitats. Primera perquè el centre té un horari, i tot el que sigui fora d’aquest 

horari és complicat per les professionals, per ells perquè són gent major, i la gent 

major a partir de certes hores ja no els hi va massa be segons que. Es complicat, però 

hem fet coses junts al passat, i si es pogués es podria tornar a fer en un futur. També hi 

ha retalls i coses i és complicat. S’han fet coses amb infants, es fan coses amb joves, es 

fa amb la gent de la Taula d’entitats, a l’escola d’estiu fem activitats amb els nins que 

programaven els de serveis socials. Tot ara, és problema de retalls econòmics, però si 

hi hagués aquí una persona que es pogués cuidar de tota la part comunitària i demés es 

podrien tornar a organitzar les activitats aquí. Un dia a la setmana fèiem un taller de 

manualitats amb els nins, miraven una pel·lícula i fèiem un col·loqui de la pel·lícula, 

fèiem una cosa o l’altre. I era molta guapo. Després a les festes del barri, la nostra 

coral, també  hi participava. S’han fet coses: les disfresses, les festes de Nadal, la rua, , 

etc. Amb les escoles del barri tambe, amb Sant Vicenç de Paul, amb Balmes, venien a 

fer hort al que tenim aquí. Jo procuro encara mantenir coses. Per Nadal, els nins de 

Sant Vicenç de Paul venen a cantar-nos nadales, i després nosaltres els anam a veure a 

l’església perquè fan un Betlem vivent.   

 

 Què aportes a aquesta intervenció?Quines actuacions realitzes des del vostre 

servei? 

Intentar propiciar el  màxim possible el fet de que hi hagi activitats 

intergeneracional. El fet de propiciar aquestes activitats per si mateixes són un 

aprenentatge tant pels infants com pels majors. Per exemple, lo de l’hort, el taller 

d’hort, els majors ensenyaven als menuts, i després a final de temporada que es va cuir 

tot lo de l’hort, es va fer un sorteig, cadascú es va dur alguna cosa de l’hort. 

L’aportació és el fet de crear l’espai per ells mateixos.  
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 Quina és la teva visió global del barri (deficiències, problemàtica, potencialitats, 

etc.)? 

Vull començar per lo positiu, les potencialitats que té és que és un barri amb 

molt de sentit de barri. Això no tots els barris ho tenen, molt de sentiment de pertànyer 

a un lloc, a un espai. La gent d’aquí està molt orgullosa de dir que pertany a La 

Soledat, independentment de que a nosaltres ens sembli que hi ha una part negativa de 

la imatge que dona el barri. Tot el contrari, és un barri molt antic, i és un barri que la 

gent que ha nascut aquí, que ha viscut aquí tota la vida, es senten molt orgullosos de 

ser-ho. Et conten les seves experiències vitals com si haguéssin estat al millor lloc del 

món. Aquest sentiment de barri és el que s’hauria de potenciar encara més, perquè la 

gent que queda lluiti per millorar-lo amb totes les seves característiques i en tots 

aquesta canvis que s’han produït aquests anys, i la població nova que ha vingut a viure 

aquí que té totes les seves peculiaritats que també s’han d’assumir com a pròpies 

perquè formen part del barri. Igual que a Son Gotleu han de treballar amb població 

immigrant, aqui s’ha de treballar amb la població gitana, tenint en compte les seves 

peculiaritats.  

Per altra part, la degradació. La degradació que té el barri és una de les parts més 

negatives. La brutor viaria, que també per les característiques de la població, no és que 

no vinguin a fer net, sinó perquè s’embruta més aquest barri que no un altre, no hi ha 

una educació. Als nins se’ls hauria d’ensenyar des de petits que embrutar el teu carrer 

és com embrutar ca teva. Perquè venguin a fer net, se’ls ha de cridar més sovint, 

perquè la mateixa periodicitat que serveix a una altra barri, aquí no. Després està la 

imatge de les cases, de les façanes, que s’han deixat perdre, no s’han anat cuidant. Tot 

això fa que la gent quan camina per aquí li faci por, no li faci mirera, no sigui guapo 

estèticament.  I això seria un poc les parts negatives, també té les aceres molt petites, 

que la gent no pot caminar per les aceres, sobretot la gent major. Son qüestions 

d’infraestructura i d’educació. Des de que jo sé, també l’Ajuntament de Palma 

s’implica perquè és un dels barris prioritaris a treballar amb ells.  

 

 Has vist el procés del barri des del principi fins ara? (1998) 

No, jo estic aquí des del 2010.  

 

 Quins canvis has notat? 

No he vist cap canvi significatiu, crec que falta la part urbanística, la part 

d’implicació de l’Ajuntament a lo millor, o amb els propietaris d’aquestes cases, de la 

degradació que estan patint, doncs intentar subvencionar que les arreglin. No sempre 

es pot perquè els propietaris no sempre volen. A lo millor, fer més intents, per donar-

los una casa mentre els hi arreglen la seva, etc. A nivell comunitari, fa falta molt de 

temps per veure un canvi.  
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 Creus que la intervenció social comunitària realitzada ha millorat la situació del 

barri? En quins aspectes? 

Si, jo crec que aquest centre, la vida que té Can Ribes, com a centre neuràlgic de 

lo que serien les activitats comunitàries, crec que és fonamental. Crec que s’hauria de 

potenciar moltísim més.  

 

 En quins aspectes creus que necessita millorar més o fer actuacions diferents?  

Amb adolescents, es fa molta feina amb nins. Però no sé si s’ha arribat als 

adolescents, fins a quin punt. Tal vegada jo tinc un desconeixement. Però es complicat 

perquè és a partir dels 13 anys que comencen la delinqüència i son nins que estan molt 

al carrer. No sé si han aconseguit arribar fins allà. Aquests nins amb els que estan 

treballant avui, ja no seran problemàtics dema. Jo veig molts de nins al carrer.  

 

 Creus que el barri de La Soledat necessita un altre tipus d'intervenció que la que 

s'està fent actualment? Com quines? 

Jo crec que haurien de dotar de més personal, de més educadors de carrer. 

Bàsicament, dotar de personal, de treballadors socials, d’educadors de carrer, etc. i fer 

més intervencions.  

 

 Quina conclusió treus de tota aquesta intervenció social al barri de La Soledat? 

Jo crec que tot el que es fa està molt ben acollit. Les festes que s’han fet aquí, 

que han arribat a venir 300 o 400 persones aquí dins, molt bé. És a dir, amb tots els 

nins que venen i fan tallers. També el dia del llibre, el dia de Sant Jordi, ens ajuntam 

tots, els meus llegeixen al micròfon una cosa que ells seleccionen que té un missatge, i 

els nins també passen pel micròfon, i els nins pinten i fan collages i manualitats a la 

plaça. Amb tot això hi participam molt nosaltres. Tot el que es fa, la gent ho acull molt 

bé, si en fessin més la gent hi participaria. La gent és molt participativa, no és com 

gent d’un altra barri, que proposis lo que els hi proposis hi participa. Són així, tot 

d’una surten al carrer, i tot d’una es disfressen, i tot d’una llegeixen amb un micròfon , 

no es tallen de res, són més dinàmics. Llavors si es fes més feina se cert que 

participarien més. No tinc cap dubte que com més feina facis amb els nins i els joves, 

menys conflictes tindràs demà. És una tasca que s’ha de plantejar a llarg termini. 
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c) Persona que fa molts anys que viu al barri de La Soledat 

 Quina és la teva visió global del barri (deficiències, problemàtica, potencialitats, 

etc.) ? 

Hi ha molts de problemes. Fa 15 dies va venir la policia, helicòpters... van venir 

aquí. Hi ha haver problemes de drogues. Hi ha moltes coses que es podrien arreglar, 

això està abandonat, per tot. Aquí venen a fer net, però molt poc... podrien venir més 

perquè està tot molt brut. Era un barri amb una essència... que l’han feta desaparèixer. 

La única cosa bona que té el barri és la gent, és molt bona gent, més o menys en 

general. Llavors hi ha es gitanos i una zona en concret que hi ha “xusma”. 

 

 Has vist el procés del barri des del principi fins ara? (1998) 

Si 

 

 Quins canvis has notat? 

Les aceres les han fetes noves, però pitjor. Són estretes i no es pot caminar quasi. 

Referent a lo social, van convertir una fàbrica que hi havia en un centre social per la 

gent major però res més. La meva dona és de Càritas i ho sap perquè venen i no té 

remei.  

 

 Creus que la intervenció social comunitària realitzada ha millorat la situació del 

barri?  

No 

 

 En quins aspectes? 

Amb lo visual, però tampoc... no es cuida. Està abandonat, cadascú te...tinc aquí 

a ca meva i jo la cuido, i tinc una empresa i m’interessa que estigui be. Però lo demés 

no, cadascú va a lo seu.  

 

 En quins aspectes creus que necessita millorar més o fer actuacions diferents?  

Tant social com estructural. Refent a lo social, fer punt de trobada de la gent...no 

hi ha punts, les escoles i ja no hi ha res més. El centre que hi havia aquí, un centre 

catòlic, la gent no hi va tampoc. Els hi agrada més anar a prendre cerveses. 
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 Creus que el barri de La Soledat necessita un altre tipus d'intervenció que la que 

s'està fent actualment? Com quines? 

Clar que sí. Tot el que he dit, treballar tots aquests aspectes. Fer aquestes coses 

costa molt i han de tenir molt de interès i vinga i vinga i vinga...i lluitar amb la gent. 

Perquè ha de inculcar a la gent, no hi ha cultura aquí, s’ha perdut... Per casa meva han 

vingut i tal, i no he vist que facin res eh!  

 

 Quina conclusió treus de tota aquesta intervenció social al barri de La Soledat? 

Que no han fet res, m’ho han de demostrar el que han fet. Que vinguin i em 

demostrin el que han fet. A lo millor ells tenen uns documents del que han fet i tal, 

però no es vera, no es veu. Jo he estat aquí, a la parròquia i fem coses a través de 

Càritas. Si no ho fas a través de Càritas no pots fer res social. 

 

 Pertanys a alguna entitat? 

Jo estic a la parròquia i la meva dona també i a més està a Càritas, i tenim el cor 

de la església i tot.  
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2. Activitats conjuntes de la Taula d’entitats i serveis de La Soledat 

Nadal 

 

Carnaval  
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Dia del llibre 

 


