
Codi ètic de la Coordinadora VERN 

Coordinadora d’entitats de la Verneda-Sant Martí - 2014 

 

Objectiu: 

L’objectiu de redactar un codi ètic per a la Coordinadora d’Entitats VERN és doble: per una 

banda, ampliar amb més detall aquells aspectes dels Estatus que mereixin una major explicació 

i, en segon lloc consolidar una missió compartida entre tots els membres de la Coordinadora 

VERN i el compromís amb els valors fonamentals que defineixen la Coordinadora.  

 

Membres de VERN: 

Tal i com s’indica als Estatuts, poden ser membres de la Coordinadora, tant entitats, col·lectius, 

com persones a títol individual. Al llarg de la història de VERN sempre s’ha volgut que la 

coordinació associativa al barri sigui un espai el màxim d’obert possible entre tots els agents 

del barri i, per aquest motiu, hi ha un gran nombre de diversitat entre les persones i col·lectius 

que participen a VERN.  

 

Entre ells hi podem distingir: 

- Associacions i/o fundacions. Entenem com a associació aquella que té uns estatuts que 

així la regulen. 

- Persones a títol individual, que vulguin col·laborar amb la coordinadora i que no formin 

part de cap altre entitat o col·lectiu del barri. 

- Col·lectius representatius al barri, aquells grups de persones que, sense haver realitzat 

la formalització com a entitat, si que duen a terme una activitat al nostre barri.  

- Serveis públics, on s’hi inclourien aquells serveis públics que, pel seu paper de 

dinamització social, és interessant que participin a la Coordinadora VERN 

- Altres. Qualsevol altre agent que es consideri que és convenient que participi a la 

Coordinadora VERN 

 

Les anteriors tipologies responen als diversos agents que participen a la Coordinadora, però cal 

aclarir quins agents són membres de ple dret (tenen dret a vot) i quins són membres adherits 

(tenen dret a veu).  De la classificació anterior només les associacions / fundacions  i col·lectius 

són membres de ple dret. Els agents dins de la categoria de persones a títol individual, serveis 

públics i altres  són els membres adherits. 

 

Àmbit territorial de la Coordinadora: 

Abans de la divisió administrativa per barris que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any 

2006, la zona compresa entre el C/ Bac de Roda, Parc de Sant Martí, Gran Via i Rambla Prim, 

zona on la Coordinadora VERN va començar a desenvolupar la seva activitat principal i que era 

denominada popularment com “La Verneda”.  

 

Posteriorment la nova divisió administrativa va dividir aquesta zona en dos barris: Sant Martí 

de Provençals i La Verneda i la Pau. Tot i això, dins de la Coordinadora VERN hi podem trobar 

entitats i col·lectius que treballen en ambdós barris indistintament.  

 



Val a dir, també, que l’objectiu de la Coordinadora VERN no ha estat mai de posar límits 

geogràfics, sinó, tot el contrari, cercar la màxima coordinació i entesa amb entitats i 

coordinadores dels barris veïns (Poblenou, Clot – Camp de l’Arpa i Eix Prim) per a treballar 

conjuntament quan així fes falta.  

 

Per tant, l’àmbit territorial on la Coordinadora VERN realitzarà les seves activitats, normalment 

serà, l’eix format per Rambla Guipúscoa, Selva de Mar i Parc de Sant Martí, sense que això 

exclogui que es puguin realitzar activitats en d’altres ubicacions properes (dins o fora del barri 

de Sant Martí de Provençals) si així ho requereixen les activitats en qüestió.  

 

Feta aquesta breu explicació històrica de la qüestió geogràfica s’entén que la denominació 

oficial de la Coordinadora sigui “de la Verneda – Sant Martí”. 

 

Valors i compromís social: 

 

Les entitats o col·lectius que formen part de VERN, tant els membres de ple dret com els 

membres adherits, han de respectar els valors democràtics, de respecte a totes les persones o 

col·lectius.  

Les entitats i/o col·lectius de VERN, tant els membres de ple dret com els membres adherits, 

han de rebutjar qualsevol posicionament o acció que comporti la promoció d’idees que 

atemptin contra els valors de democràcia, tolerància i respecte. Qualsevol acció o 

posicionament racista, xenòfob, homòfob, de violència de gènere o de discriminació de 

qualsevol mena queda exclòs de la Coordinadora VERN.  

 

La Coordinadora VERN treballa per aconseguir un barri i una ciutat més tolerant, més 

igualitària, més democràtica, més justa i més lliure, a través de l'acció col·lectiva. Totes les 

nostres activitats, siguin lúdiques o de caire reivindicatiu, es faran partint d'aquest objectiu 

de base.  

 

Requisits per a esdevenir membre de la Coordinadora: 

 

Els tres requisits bàsics per a formar part de la Coordiandora VERN són: 

 

1) Sol·licitud a la Junta Directiva, on haurà de tenir el vot afirmatiu de la majoria de 

membres de la Junta (segons Estatuts) 

2) Aprovació i ratificació del present codi ètic 

3) Aprovació definitiva en la primera Assemblea General que es realitzi (segons Estatuts) 

 

Àmbits de decisió: 

Les reunions plenàries i les Assemblees Generals estan obertes a tothom que formi part de 

VERN (membres de ple dret i adherits) i  són els màxims espais de decisió de la Coordinadora i 

allí on es prenen les principals decisions.  

 



En general les decisions s’intentaran prendre per consens a partir del diàleg i debat entre totes 

les entitats participants i buscant les solucions que més afavoreixin a l’interès del conjunt 

d’entitats i de la vida associativa al barri.  

 

Només si és impossible arribar a un acord per consens, la Junta Directiva emetrà una proposta 

de resolució i, si fos necessari,  es procedirà a realitzar votacions entre els membres de ple dret 

de la Coordinadora VERN. 

 

En el cas que, per motius de temps o qualsevol altre motiu, un tema no pugui ser plantejat a 

les reunions plenàries, la Junta Directiva té la facultat de poder prendre alguna decisió al 

respecte, sempre respectant els valors i principis indicats en els Estatus de l'entitat així com en 

aquest mateix codi ètic.  

 

Els membres de la Coordinadora VERN es comprometen a respectar les decisions preses en 

els espais de govern i decisió descrits anteriorment. 

 

Participació i implicació: 

 

Les activitats que du a terme la Coordinadora VERN, neixen i es desenvolupen gràcies al treball 

de les pròpies entitats que s’integren a VERN. Per aquest motiu la participació i implicació de 

persones de les entitats és essencial pel bon funcionament de la Coordinadora. 

 

Per això, la participació de les entitats en els diferents espais, tant de decisió com 

d’organització, ha de ser activa durant tot l’any, en la mesura que cada entitat pugui aportar. 

Així mateix la col·laboració en l’organització d’esdeveniments organitzats per la Coordinadora 

VERN també és un element essencial perquè aquests es puguin dur a terme.  

 

Tot el treball que es fa per a promoure el desenvolupament d’activitats per part de membres 

de les entitats de la Coordinadora és voluntari, és a dir, no remunerat, ni econòmicament i 

amb cap altre tipus d’intercanvi.  

 

Totes les entitats que formen part de VERN s’han de comprometre a col·laborar, en major o 

menor mesura en funció de les disponibilitats, en els espais de participació de la 

Coordinadora i en les diferents activitats que s’organitzin. 

 

Relació entre les entitats: 

 

Els valors bàsics que sustenten el bon funcionament de la Coordinadora VERN són la 

solidaritat, la confiança, el treball en equip i la voluntat de servei al nostre barri.  

 

Per aquest motiu la relació entre les entitats ha de ser, en tot moment, basada en aquesta 

valors, respectant la sobirania de cada entitat per a prendre les seves pròpies decisions, i 

respectant la diversitat i diferències de cada entitat, però fent tot el possible per tal d’ajudar-

nos mútuament en el desenvolupament de les nostres activitats.  

 



Aquesta coordinació es pot traduir de moltes maneres: compartint recursos, compartint locals, 

cedint material, ajudant a la difusió d’activitats, col·laborant en l’organització d’actes, etc.  

 

Cal evitar qualsevol actitud egoista o que vagi en contra del col·lectiu. 

 

Tots els membres de la Coordinadora VERN es comprometen a mantenir relacions de 

respecte i solidaritat amb les altres entitats, respectant els diferents objectius de cada 

entitat, però ajudant a un objectiu col·lectiu a totes elles que és la voluntat de servei al barri.  

 

 

Recursos econòmics: 

 

La Coordinadora VERN no és un espai de finançament per a les entitats. 

 

Els recursos econòmics de VERN es dediquen a promoure la realització d’activitats culturals, 

populars i socials al barri, així com a cobrir les despeses pròpies de la Coordinadora.  

 

La disponibilitat dels recursos econòmics depèn, en gran mesura, de les aportacions de 

l’administració pública, però també, de la implicació de totes les entitats per a cercar fonts de 

finançament.  

 

La distribució de recursos econòmics podrà tenir en compte el grau d’implicació de les entitats 

en el desenvolupament de les activitats de la Coordinadora.  

 

Tots els membres de la Coordinadora VERN es comprometen a fer un bon ús dels recursos 

econòmics dels que puguin disposar, utilitzant-los, exclusivament, per a les activitats 

acordades.  

 

 

 

 

L’entitat _______________________________________________________  manifesta el seu 

acord i compromís amb el codi ètic de la Coordinadora d’Entitats VERN 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura de la persona representant 


