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CLÀUSULA 1.- JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS
L’empresa municipal Foment de Ciutat SA, com a adjudicatària dels 10 Plans de Barri
(PdB) de Barcelona, té l’encàrrec d’executar el Pla de Barris del Besòs i el Maresme.
El PdB és un programa extraordinari amb pressupost assignat per revertir les
desigualtats entre els barris de la ciutat i actua en àmbits com l’educació, activació
econòmica, l’ecologia urbana i els drets socials. És a l’àmbit de l’activació econòmica
on s’aborda el projecte de Gregal des de diverses vessants. La intervenció del Pla de
Barris passa per dotar d’eines tècniques als membres de la cooperativa per reforçar-la,
així com millorar les seves instal·lacions.
Actualment s’estan executant unes obres de millora de la seu de la Cooperativa, que
serà la seu de la nova cuina i menjador social i solidari al barri del Besòs i el Maresme.
Una de les vessants del projecte aborda la memòria de l’entitat i per extensió del barri i
del districte de Sant Martí. Amb aquest treball de memòria es posa en pràctica el
reconeixement de l’entitat a través del reconeixement de la seva trajectòria,
compromís i implicació a favor dels col·lectius més desfavorits del barri del Besòs. El
treball de memòria amb la cooperativa Gregal s’abordarà en dues etapes
diferenciades, tal com s’explica al següent apartat. Ambdós encàrrecs volen fer una
aportació històrica al barri del Besòs i el Maresme.

CLÀUSULA 2.- OBJECTE I OBJECTIUS DEL CONTRACTE. TEMPORALITAT.
L’objecte d’aquest plec és el de recollir la memòria oral i gràfica de l’entitat i el barri,
estudiant i aprofundint en el material que disposi la cooperativa Gregal sobre moviment
obrer i veïnal, vinculada primer a la educació i més endavant amb el dret de
l’alimentació de les persones en risc d’exclusió social.
A través de la feina que es proposa realitzar es vol donar a conèixer al barri i ciutat el
valor històric i simbòlic que ha tingut la cooperativa Gregal així com vetllar per la futura
conservació i actualització de la tasca que s’està fent actualment des de la
Cooperativa. Per últim, es pretén capacitar i ajudar a l’entitat a trobar els recursos
necessaris per dur a terme l’arxiu del material que disposen.
El treball de memòria amb la cooperativa Gregal s’abordarà en base a tres encàrrecs i
entregues diferenciades:
-

La primera, que desenvoluparà un treball i un producte gràfic (exposició) a mig
terme pensant en la inauguració de l’equipament (des de la signatura del
contracte fins la data de finalització de les obres)

-

La segona, que abordarà un treball d’investigació de més profunditat que
cristal·litzarà en diversos productes (des de la signatura del contracte fins el
mes de juliol de 2021)
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-

La tercera, que ha de facilitar l’aprenentatge i l’autonomia dels membres de la
cooperativa per mantenir i actualitzar la documentació generada.

Per assolir aquests encàrrecs es sol·licita al licitador que realitzi les següents tasques:
•

Recerca de les persones clau i testimonis. Realització de 10 d’entrevistes als
protagonistes, en diversos formats.

•

Lectura de documentació, visualització i selecció de material gràfic.

•

Elaboració d’una exposició en suport físic amb les tasques relacionades amb el
comissariat de l’exposició.

•

Creació d’un documental de 30 minuts, que abordi el recorregut de l’entitat en
el context del barri i de la ciutat, des d’una perspectiva històrica, abordant la
visió del moviment obrer i anarquista en el context social de la època.

•

Creació d’una pàgina web actualitzable amb el recull de materials realitzats.

•

Confecció d’un material que reculli el més característic de la informació
recollida (format llibret)

•

Actes i materials relacionats que acompanyin a la presentació dels productes
generats.

•

Formació i acompanyament als membres de la cooperativa per tal de facilitar el
traspàs de coneixement en la conservació i actualització dels productes creats.

CLÀUSULA 3.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
El present encàrrec parteix del valor de la memòria popular col·laborativa com a eina
per treballar reconeixement social, identitat, orgull, projectes intergeneracionals, i
interculturals. És per aquest motiu que es demana al licitador que tingui un nivell
d’especialització alt en l’estudi i tractament de material històric, amb especialitat en
moviment obrer, però a la vegada que tingui capacitat de generar dinàmica
comunitària al voltant del fet històric.
Una de les tècniques amb les que es proposa treballar en aquest encàrrec serà la
d’investigació participada: s’haurà de formar una taula de veïns/es i tècnics/ques que
tindran les funcions de prioritzar, aportar materials, opinar sobre l’orientació de
l’encàrrec. S’haurà d’impulsar i acompanyar als veïns i veïnes per tal que aquests
siguin co-responsables de la cerca de la informació i partícips de l’orientació i
priorització dels productes finals.
Cal remarcar que no es busca un valor històrico-acadèmic del treball sinó divulgatiu i
de generació d’identitat i de reconeixement.
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La base del treball serà el testimoni i la paraula del veïnatge, es gravaran les
entrevistes en àudio i vídeo.
Aquestes tasques es realitzaran en base a tres eixos:
1.- Investigació i recerca:
2.- Disseny dels productes.
3.- Presentació i divulgació dels materials generats

CLÀUSULA 4.- RECURSOS HUMANS
El personal destinat al projecte per part de l’entitat licitadora haurà de garantir la visió
global al projecte, aportant coherència a les fases de l’encàrrec i als materials
generats. Alhora seran les persones de referència pels veïns i veïnes i hauran de fer
de pont en cas que altres professionals (especialistes en alguna tècnica com
fotografia, vídeo...) també hagin d’intervenir. Així mateix, seran les persones
interlocutores per Foment de Ciutat i pel districte de Sant Martí.
Donat que l’encàrrec conté aspectes gràfics i audiovisuals que precisen d’una
especialització (fotografia, vídeo, maquetació, so...,) el licitador serà l’encarregat
d’aportar el personal necessari per cada producte, així com haurà de garantir la
compra dels materials necessaris per a elaborar els productes finals.

CLÀUSULA 5.- SEGUIMENT
El treball de creació i seguiment de tot el projecte es realitzarà a través del treball
continu i conjunt entre especialistes, tècnics municipals i teixit veïnal.
L’equip tècnic seleccionat haurà d’orientar el seu treball en base a les aportacions,
materials i orientacions que realitzi la comissió de veïns/-es implicades al projecte de
memòria de Gregal. És per això que es crearà una taula de treball amb els agents
abans esmentats que realitzarà també la tasca de seguiment comunitari del projecte
de co-creació.
Des de la part del licitador, es realitzaran reunions bimensuals de seguiment del
projecte, on s’abordarà l’evolució del projecte. El contacte amb els referents de Pla de
Barris serà continu.

Miquel Izquierdo Molinero
Cap de Projecte del Besòs i El Maresme del Pla de Barris de Barcelona
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