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Text & foto: Örjan Ekström

Inte så långt från Havannas universitet ligger Taller 
de Transformación Integral del Barrio Principe” (TTIP), 
grannskapets folkkulturella utvecklingscentrum. Det är 
en mötesplats för de 11 000 invånarna i området. Här 
bedrivs olika aktiviteter: teatergrupper, språkkurser, AA-
möten, hantverkskurser, konstkurser, föredrag med mera. 
Hälsovården - framför allt den förebyggande - är en viktig 
del i verksamheten.

Kommundelsnämnden i området - Consejo Popular 
Principe – ansvarar för verksamheten. I nämnden ingår 
dels områdets kommunfullmäktigeledamöter, dels 
representanter folkrörelser av vikt såsom kvinnoförbundet 
FMC, kvarterskommittéerna CDR, facket CTC och 
elev- och studentförbunden med flera. Alla tar aktiv del i 
verksamheten.

Xiomara Gonzalez de la Hoz är föreståndare för centret.  
Hon berättar att kommundelsnämnden håller ett särskilt 
planeringsmöte för centrat.

- Då planerar vi verksamheten för kommande år. Vi 
fastställer vilka verksamheter som ska prioriteras och när 
de ska dras igång och avslutas. På mötet redovisar vi i 
personalen vad vi uträttat under året. Innan mötet har vi 
samlat in förslag på aktiviteter från befolkningen i området, 
berättar Xiomara.

Grannskapscentrat består av ett kontor och en öppen 
plats på 3-400 kvadratmeter till största delen taktäckt och 
en femtedel helt öppen. Där har man försäljning av växter 
av olika slag. 

Sju anställda: Personalen består av 
Xiomara, föreståndare universitetsutbildad ingenjör, 

Mycket på gång i grannskapet

arbetar också med konsthantverk och marknadsföring.
Armando, historiker och sociolog, också folkmusiker och 
kompositör 
Uleses, elingenjör, arbetar bland annat med underhållet av 
anläggningen
Marcy, ljudtekniker och marknadsförare.
Rosita, kläddesigner.
Manuel, organisatör och tekniker
Oscar, tekniker och fastighetsskötare.

På centrat säljs målningar, konsthantverk och växter 
och annat som folk i grannskapet tillverkat. Inkomsten 
delas lika mellan centret och den som tillverkat varan. När 
jag besökte centret en söndag uppträdde musikgruppen 
Rincon Brasil/Cuba ”Memorial Helio Dutra” med sina 
sånger, framför allt boleros. Deltagarna var äldre människor 
som sjöng mycket bra. Armando leder gruppen med det 
brasilianska namnet som vill knyta kontakter med andra 
länder. I en paus blev det modevisning då ungdomar visade 
kläder som de gjort själva på mönster som Rosita ritat.

Många kvinnor och pensionärer
År 2006 utgjorde kvinnorna 55 procent av befolkningen 

i Barrio Principe. 16 procent var barn och 20 procent 
ungdomar, pensionärer 15 procent. Tre år senare hade 
pensionärerna blivit fler - hela 27 procent. 70 procent av 
invånarna var av europeisk härkomst 2006. 45 procent var 
statligt anställda, 13 procent studerande, 20 procent av 
kvinnorna hemmafruar och 7 procent arbetslösa.

Enligt kommundelnämndens statistik består området av 
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2 333 bostäder, varav 30 procent är i gott skick, 50 procent 
i någorlunda skick och 20 procent i dåligt skick.  Av dem 
anses 13 procent så dåliga att de inte går att reparera. Ett 
hus i området rasade en gång. Tre unga flickor dog.

Väl utbyggd hälsovård
Området har 17 familjeläkarmottagningar som är första 

instansen i hälsovården. De är kopplade till 5 vårdcentraler 
med specialister på pediatrik, ortopedi, kirurgi och 
onkologi samt en tandläkarmottagning,  tre apotek och ett 
äldreboende med 170 sängplatser.

I området finns 240 personer - två procent - som behöver 
hjälp från det sociala. Där ingår 24 ensamstående mödrar 
och 37 barn, 36 alkoholister samt ett hundratal fysiskt eller 
mentalt handikappade.

Det är invånarna som ska göra det
TTIB ska stärka invånarnas deltagande i arbetet för att 

förbättra området. De arbetar tillsammans med de olika 
folkrörelserna i området i projekt och med strategiska 
planer för att hitta lösningar på problemen 

- Det gäller att kunna erbjuda lokaler för aktiviteter av 
olika slag för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi främjar 
kulturen i form av kurser i måleri, konsthantverk, musik och 
litteratur för att skapa möjligheter till sund rekreation och 
för att rädda goda traditioner och stödja områdets identitet 
Vi samarbetar även med flera fakulteter och institutioner 
på universitet, teatergrupper och enskilda artister inom 
olika kulturområden, berättar Xiomara. 

TTIB organiserar olika kurser och aktiviteter som 
dans, teater, musik (slagverk, piano, sång, körer, en Jazz 
Latinogrupp, reparation av instrument), foto, hårfrisering, 
mode, handarbete, keramik, sömnad, språk.

- Somliga av dessa kurser är gratis, för andra är vi 
tvungna att ta ut en viss avgift, säger Xiomara.
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