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RESUM DEL PROJECTE (FINALITAT, OBJECTIUS, RESULTATS  ESPERATS 

CREACIÓ DE LA PRODUCTORA “MERI  PRODUCTIONS” COM A CONT INUITAT DE CIUTAT ESPERANÇA  

Per explicar la Meri Productions hem d’explicar en primer lloc Ciutat Esperança , projecte catalitzador del 
programa actual, impulsat per l’Associació cultural elParlante i el Pla Comunitari de Ciutat Meridiana amb 
el suport i col·laboració del projecte Adolescents de la PES Cruïlla - Salesians Sant Jordi i el Departament 
d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’un projecte que s'ha convertit en l'estratègia 
i excusa perquè joves de diversos orígens i edats s'impliquin en les necessitats del territori i desenvolupin 
diverses accions comunitàries. 

Ciutat Esperança va tenir el seu inici al 2013 mitjançant tallers de teatre comunitari amb l'associació La 
Xixa Teatre, entitat amb la qual vam produir un vídeo que recollia les sessions de Teatre l’Oprimit, en 
aquest projecte van participar tant joves com gent gran (una vintena). Aquest va ser el punt de partida des 
del qual vam detecar necessitats tals com mostrar a la societat els aspectes positius del barri, joves 
entregats/des que participaven de manera voluntària en projectes comunitaris al ser un territori molt 
estigmatitzat. 
 
Al llarg d’aquest projecte s’ha capacitat a joves en temes audiovisuals mostrant les virtuts de l'entorn 
natural en un camp de treball durant l'estiu, s’han format en fotografia participativa creant un calendari 
participatiu, i s’ha produït de manera col·laborativa un curtmetratge de ficció per a la prevenció de 
l'embaràs adolescent i un altre per a la prevenció del bullying. 
 
Durant el 2016 (http://ciutat-esperanca.elparlante.es/es/resultado/ temporada 7) es va realitzar un 
curtmetratge de ficció per a la prevenció del bullying; un documental que recull el procés que s’ha dut a 
terme i on es poden veure els tallers que hem realitzat; unes entrevistes al barri sobre l’assetjament 
escolar; un programa de televisió per a debatre sobre el bullying i per a presentar el curt en el qual van 
participar alumnat de l’INS Picasso, l’escola Cavín i alumnat dels diferents cursos que ofereix la PES 
Cruïlla - Salesians Sant Jordi pel matí; i una segona estrena de “Historia de much@s” amb joves de 
diferents espais educatius i culturals de tardes. 
 
Des del setembre 2016 i degut a l’alt grau de participació dels i les participants de Ciutat Esperança es va 
començar (amb el suport econòmic del Departament d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona) un 
projecte d’enfortiment per a complir una de les motivacions expressades pel grup: oferir de manera 
autònoma la realització de vídeos pel i amb el barri que més tard esdevindria en Meri Productions. 

El grup ha definit el projecte de la següent manera: “som un grup de joves de Ciutat Meridiana que 
treballem a través de l’audiovisual, el nostre objectiu és tant entretenir (a través de ficcions de creació 
pròpia) com conscienciar els espectadors de diferents temàtiques socials.  

Quant a les necessitats es plantegen la no dependència d’agents prioritzant l’autogestió com a fita principal 
del projecte. 

 
PARTICIPACIÓ DELS DESTINATARIS AL PROJECTE  
 
El grup ha esdevingut un grup de joves referent i a qui el veïnat té en compte a l’hora de realitzar accions 
comunitàries. 
 
Així doncs, destaquem s’ha creat un gran enfortiment i apoderament en el grup i en el territori que ja 
s’havia iniciat feia tres anys. I és que el projecte Ciutat Esperança suposa una implicació dels i les joves 
al barri de Ciutat Meridiana ja que s’emmarca en el Pla Comunitari de Ciutat Meridiana. 
 
El grup de joves d’aquest projecte és destinatari i alhora impulsor i catalitzador de la Meri Productions. 
 



 

Participacions i col·laboracions voluntàries del 20 17 

• Taller i concert feminista el 10 març a la Biblioteca Zona Nord amb Clika Pika en col·laboració 
amb la Comissió Jove i Amb Veu de Dona: els i les joves de Ciutat Esperança han participat en 
l’enregistrament d’aquest acte que està previst que sigui un taller i concert de hip hop feminista.   

• Presentació del curtmetratge “Historia de much@s” al Festival Bibliocurts  Biblioteca Sant Gervasi-
Joan Maragall 

• Conferència a les jornades “Escola d'Esplac 2017 és “Som diverses, som inclusives” (Vic) 
explicant el projecte de bullying i el Camp de treball d’estiu. 

• 11 de març: presentació del documental “Caminemos  contra la violencia” en col·laboració amb 
Amb Veu de Dona al Centre Cívic Zona Nord es va realitzar l’estrena del documental que havien 
preparat, enregistrat i editat el grup de joves de Ciutat Esperança en el marc del curs de 
Documental que van estar fent els dijous amb el projecte d’enfortiment del grup.  

● Redacció del projecte Casal de Joves Zona Nord, es defineixen com un grup de joves d'entre 17 i 
25 anys que participen i col·laboren en diferents activitats de la zona conjuntament amb el Pla de 
Desenvolupament Comunitari de Ciutat Meridiana i altres entitats i institucions del barri. (ICI, 
elParlante, Centre Cruïlla, Centres Educatius del territori, etc.).  A dia d’avui estan treballant de 
manera conjunta amb el Pla de Barris per a que aquest doni suport en l’impuls d’aquest projecte. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

● Participació al primer mòdul del Seminari d’educomunicació per a la Justícia Glocal, així com suport 
en la part tècnica de gravacions i fotografies. Realitzat durant dos caps de setmana al mes d’abril. 
Aquest seminari està organitzat per elParlante i Teleduca, amb el suport de l’Oficina de Cooperació 
de l’Ajuntament de Barcelona.  
 



 

 

 

● Participació al festival BNCZoom  (7 juny) presentant el curt “Historia de much@s” 
● Realització del pregó de la Festa Major de Ciutat Meridiana 
● Participació a la Comissió de Festes: organització de cinema a la fresca i servei de bar  (16 de 

juny):  

 



• Participació en el Camp de Treball d’estiu Zona Nord al Parc de Collserola. 

Encàrrecs: 

● Gravació de varies sessions de Ciutat Esperança Itinerant 2017-2018 
● Participació al Projecte Closer de CEPS Projectes Socials (http://asceps.org/es) amb el tema 

Treball amb Joves i inclusió social, explicant la seva experiència de treball al barri.  

 

 

 

● Gravació musical a l’Escola Ferrer i Guàrdia 

● Organització i acompanyament en l’excursió al Castell de Torre Baró en el marc de les activitats 
d’estiu Zona Nord de Nou Barris. 

 
 
Més informació a: 
 
https://www.facebook.com/lameriproductions/ 
http://ciutat-esperanca.elparlante.es/ 

 

 

 



 
TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS I/O COL·LECTIU S 
 
La Meri Productions és un projecte comunitari que té relació amb el Pla Comunitari de Ciutat Meridiana, 
elParlante i el Casal de Joves de Ciutat Meridiana, amb els corresponents rols: 
 

• El Pla Comunitari : recull les propostes de Zona Nord a l’hora de fer encàrrecs audiovisuals a la 
Meri Productions; acompanyament en el procés d’apoderament del grup de joves i la seva 
autoorganització i associacionisme; connexió dels i les joves amb el territori i les seves 
necessitats; i difusió de les propostes a entitats i veïnatge de la zona. 

• L’Associació cultural elParlante : acompanyament a nivel audiovisual i tècnic; suport en la 
imatge i web del projecte; formació en associacionisme i finançament i pressupostos. 

 
 
 
 


