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El Pla de Barris és, sobretot, una metodologia de treball 

més que un conjunt d’accions i projectes concrets. Les seves 

característiques són dues: transversalitat del projecte i 

coproducció entre veïnat i institució. Transversalitat en el 

sentit que es parteix de les necessitats concretes d’un barri 

determinat i que es busca una actuació integral de totes les 

àrees implicades (educació, drets socials, ocupació i promoció 

econòmica, urbanisme i espai públic...). I coproducció en 

tant que la metodologia busca un diàleg i una cooperació 

permanents entre ciutadans i tècnics municipals, per tal de 

garantir l’adaptació de totes les actuacions a les necessitats 

particulars de cada barri. En definitiva, és tan important el que 

es fa, com el com es fa.

Aquesta manera de treballar té dos objectius essencials i 

complementaris: la millora de les condicions de vida d’aquell 

territori (en termes d’oportunitats educatives, socials, laborals 

i de qualitat de l’espai públic), i la millora i expansió del capital 

social del barri (enfortiment del teixit associatiu, millora de 

la vida comunitària i consolidació de lideratges socials en 

el territori). Tot plegat segur que contribueix a un element 

intangible però essencial: el sentiment de pertinença, o en 

termes més col·loquials, l’orgull de barri. 

Els barris més vulnerables demanen aquest tipus de 

diagnosis i actuacions integrals, si de veritat se’n pretén 

millorar les condicions de vida dels ciutadans i escurçar la 

desigualtat territorial pròpia de les ciutats contemporànies. 

Tanmateix, les polítiques públiques estan molt orientades 

per la segmentació disciplinar, una dinàmica que es veu 

reforçada per l’estructura departamental de les institucions. 

El Pla de Barris ha estat l’instrument municipal per generar 

una dinàmica de baix a dalt en la qual des del diagnòstic, 

la fixació d’objectius i els projectes d’actuació fins a la seva 

materialització es fa amb equips multidisciplinars i amb 

l’acompanyament actiu dels veïns i veïnes del territori. 
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En bona mesura el Pla de Barris ha obligat l’Ajuntament a 

treballar d’una manera diferent. Si normalment les àrees fixen 

objectius i estratègies i, posteriorment, aquestes s’implanten 

en el territori, el Pla de Barris ha capgirat aquesta dinàmica: 

els objectius i el disseny de projectes s’han fet des del territori, 

i les àrees i departaments són els responsables d’implementar-

los. Sembla un canvi senzill, però es tracta d’una petita 

revolució que en bona mesura dibuixa una necessària segona 

descentralització en el funcionament municipal. La vella idea 

sistèmica en què un cervell central eminentment tècnic defineix 

i pensa, i uns districtes i territoris executen, queda superada 

si es posa en joc la intel·ligència dels barris i de tots els seus 

ciutadans, amb l’objectiu de trobar respostes adaptades a cada 

context. No és un canvi gens fàcil, ja que modifica els rols i 

obliga a treballar diferent.

L’any 2016 es va dedicar a dissenyar la metodologia, el sistema 

de governança del Pla, i els deu plans específics per a setze 

barris de Barcelona: el Besòs i el Maresme, la Verneda i la 

Pau, el Bon Pastor i Baró de Viver, la Trinitat Vella, la Zona 

Nord, la Trinitat Nova, les Roquetes, Sant Genís dels Agudells 

i la Teixonera, la Marina i el Raval sud i el Gòtic sud. Tots ells 

dibuixaven unes grans àrees de treball: la millora de l’educació 

dins i fora de l’escola, la promoció d’una activitat econòmica 

de proximitat i el foment de l’ocupació, la intervenció en 

habitatge per millorar finques d’alta complexitat, l’aposta per 

la millora de la salut als barris, i un espai públic i equipaments 

de barri de qualitat. 

El mateix any es van posar en marxa els quatre instruments 

que garantien la governança del Pla i la seva particularitat 

metodològica: l’encàrrec a l’empresa municipal Foment de 

Ciutat com a òrgan impulsor i coordinador del Pla amb la 

contractació de nou caps de projecte, un consell assessor format 

per experts en les diverses disciplines per a la transformació 

urbana, un comitè de pilotatge amb la presència de totes les 

àrees municipals implicades, i els grups impulsors a cada barri 

formats per tècnics i veïnat, que han esdevingut l’epicentre de 

les decisions i la coproducció dels projectes.

L’execució i la implantació dels deu plans de barri està prevista 

entre els anys 2017 i 2020, i ara que estem a la meitat ens ha 

semblat pertinent realitzar aquesta memòria que recull tots els 

projectes i actuacions que ja s’estan realitzant. El pressupost 

del Pla en el seu conjunt és de 150 milions d’euros, 113 dels quals 

estan dedicats a la inversió en obres a l’espai públic, equipaments 

i rehabilitació de finques, i 37 són per a la despesa corrent en 

programes educatius, d’ocupació, socials, esportius i culturals. 

Actualment ja hi ha adjudicat prop del 70 % de la despesa, i 

el grau d’execució del Pla s’adequa a les previsions de la seva 

planificació. A la memòria hi ha el detall de tots els programes 

transversals que s’estan desenvolupant en tots els barris, així 

com les actuacions més destacades de cadascun d’ells. 

Encara és molt d’hora per avaluar l’impacte real del Pla de 

Barris i la seva capacitat per reduir la segregació territorial. 

Tanmateix, val la pena assenyalar que les dades de desigualtat 

a la ciutat han començat una lleugeríssima millora. És poc 

significativa en termes quantitatius, però cal destacar que això 

no passava d’ençà de l’inici d’aquest segle. En qualsevol cas, són 

molts els elements que hi poden haver contribuït, però volem 

pensar que el Pla de Barris hi ha posat el seu granet de sorra. 
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Estructura d’aquest document

La Marina de Port i la Marina de Prat Vermell

El Raval Sud i el Gòtic Sud

Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

Zona Nord

La Trinitat Vella

La Verneda i la Pau

El Besòs i el Maresme

El Bon Pastor i Baró de Viver

La Trinitat Nova

Les Roquetes

Bloc 1.
Context

Bloc 2.
Accions

Bloc 3.
Governança i participació

En el primer apartat d’aquest primer bloc 

s’exposa la raó de ser del Pla de Barris i se’n 

contextualitza la necessitat a partir de diversos 

indicadors del territori. Es presenten breument 

els tres grans eixos de referència en què s’ins-

criu el Pla de Barris i s’apunten alguns dels 

indicadors de vulnerabilitat del territori. En el 

segon apartat s’exposen els objectius generals 

del Pla de Barris. Finalment, en el tercer apar-

tat s’exposen algunes de les xifres referents al 

total de mesures i el pressupost del conjunt dels 

deu plans.

En el primer apartat d’aquest bloc es destaquen algunes actuacions 

transversals que s’han desplegat de manera conjunta a diferents barris 

o que s’han replicat i adaptat a cada territori però amb un model i una 

governança més globals. 

El segon apartat del bloc 2 es divideix en deu capítols, dels quals cada un 

correspon a un Pla de Barris. En cada capítol es destaquen un conjunt 

d’accions de cada Pla, categoritzades en diferents àmbits temàtics, i s’ex-

plica breument la seva implantació al territori.

En aquest bloc es descriu l’organització i es re-

passen les principals dades relatives al model de 

governança del Pla de Barris, un dels elements 

d’innovació del Pla, que està basat en el treball 

transversal i en l’abordatge integral, aspectes 

poc freqüents en les administracions públiques. 

També es descriu i es donen dades sobre la im-

plicació del veïnat en la definició i el desenvolu-

pament de cadascun dels plans. Aquesta impli-

cació és un element indestriable de la manera de 

treballar del Pla de Barris, cosa que garanteix 

que les seves accions responguin prioritària-

ment a les necessitats i demandes del teixit soci-

al del veïnat de cadascun dels territoris. 



1.1.1
Eixos de referència  

Ateses les característiques de la ciutat i la distribució de la renda entre els barris, 

s’ha trobat convenient combinar, en l’aplicació del Pla, dues escales territorials 

diverses: el barri i l’eix urbà. Aquests eixos esdevenen el marc territorial de refe-

rència en el qual s’inscriuen els diferents programes del Pla de Barris, alhora que 

estableixen un nexe entre els programes i els doten d’una eina addicional per fer 

front a les desigualtats territorials.

Una de les principals potencialitats i innovacions del Pla de Barris és la interrelació 

entre l’impuls de projectes de barri i l’adopció d’estratègies d’eix per a diferents àrees 

de la ciutat. Es tracta de dues línies d’actuació complementàries i que s’han d’enriquir 

mútuament, per diversos motius: actuen a escales diverses (de barri i d’eix), els horit-

zons temporals són diferents (quatre anys per al Pla de Barris, i de mitjà a llarg termini 

per als eixos) i tant el tipus d’actuacions que han de preveure com els actors amb què 

cal comptar són diferents.

Concretament, s’estableixen tres àrees d’actuació prioritària:

• Eix Besòs. Relació amb el riu Besòs i connectivitat entre ambdues lleres 

com a conjunt: el riu ha de deixar de ser un límit i ha d’adquirir centralitat 

urbana com a eix cívic vertebrador de la futura ciutat metropolitana.

• Eix Muntanya-Turons. Passar d’un territori fronterer a un espai de con-

nexió, i crear un gran eix de lligam entre el teixit urbà i l’àmbit natural en 

contacte amb el vessant de Collserola, per tal d’afavorir la cohesió social, la 

qualitat de l’espai públic, els equipaments i la connectivitat.

• Eix Litoral. Millora de la connexió amb el front marítim i Montjuïc, diver-

sificació econòmica, ús equilibrat de l’espai públic, rehabilitació del parc 

d’habitatges, projectes per fomentar la convivència i la cohesió social i fi-

xació de nova població als barris.

Bloc 1 >

A escala municipal, les desigualtats entre els 
barris més rics i els més pobres de Barcelona 
s’han incrementat en els darrers anys, ja que 
el desenvolupament asimètric d’alguns barris 
al llarg del temps ha generat desigualtats 
socioeconòmiques importants.
Les conseqüències d’aquesta situació esdevenen 
particularment greus als barris més desafavorits 
de Barcelona, en aspectes com ara l’augment de 
les situacions de risc de pobresa i d’exclusió social, 
la manca d’ocupació i l’impacte de l’atur de llarga 
durada sobre les llars, l’empitjorament progressiu 
de les condicions laborals, la pèrdua de serveis del 
sistema de protecció social i la manca de mitjans 
per a les polítiques preventives i de garantia social.
En aquest context neix el Pla de Barris, com una 
iniciativa municipal de millora de les condicions 
de vida als barris de la ciutat. Té com a objectiu 
principal reduir les desigualtats socials i 
territorials, tot impulsant l’accés a la renda, als 
serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tot el 
veïnat. Concretament, el Pla de Barris vol incidir en 
quatre àmbits d’actuació estratègica: drets socials, 
educació, activitat econòmica i ecologia urbana.
Així, els deu Plans de Barris que s’han elaborat són: 
la Trinitat Nova, el Bon Pastor i Baró de Viver, el 
Besòs i el Maresme, les Roquetes, la Marina (que 
inclou els barris de la Marina de Port i la Marina 
del Prat Vermell), el Raval sud i el Gòtic sud, Sant 
Genís dels Agudells i la Teixonera, la Zona Nord 
(format pels barris de Ciutat Meridiana, Torre 
Baró i Vallbona), la Trinitat Vella, i la Verneda i la 
Pau. Per tant, aquests plans de barri actuen sobre 
16 barris de la ciutat i afecten sis districtes: Sant 
Martí, Sant Andreu, Nou Barris, Ciutat Vella, 
Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc.

1.1
Context i justificació
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1.1.2
Indicadors de vulnerabilitat

Bloc 1 >

Tant l’evidència estadística com la literatura científica indiquen que el 

confinament de veïns i veïnes de rendes baixes als barris més desafavo-

rits contribueix a l’empitjorament de les seves condicions de vida i es-

devé una barrera afegida tant per a la igualtat d’oportunitats com per a 

l’accés a la renda i els serveis bàsics. En aquest context, el programa per 

a la millora dels barris està concebut com un instrument en la lluita con-

tra l’increment de les desigualtats socials a la ciutat. Es pretén abordar 

de manera integral i transversal les mancances i les problemàtiques de 

cada territori, incidint en alguns àmbits estratègics com:

• La igualtat d’oportunitats per a persones amb rendes baixes.

• L’activitat econòmica, fent especial èmfasi en l’economia social, el 

comerç de proximitat, la recuperació de la capacitat industrial lo-

cal i la millora de l’ocupabilitat.

• Els dèficits urbanístics, l’espai públic o els equipaments.

• La qualitat i la salut del parc d’habitatges.

• Les oportunitats educatives.

• Les condicions de salut física i mental.

• L’atenció a col·lectius amb necessitats especials.

Per tant, aquests han sigut els principals criteris de 

selecció dels barris per dur a terme el programa. 

Concretament, en tots els barris objecte d’aquest 

programa es detecten dèficits estructurals en molts 

d’aquests àmbits, cosa que genera greus desigual-

tats socials entre els residents i la resta d’habitants 

de la ciutat que cal corregir. Aquestes desigualtats 

s’evidencien quan s’analitzen indicadors concrets 

quantificables, com per exemple la distribució ter-

ritorial de la renda familiar disponible, el nivell for-

matiu de la població en estudis superiors, la taxa 

d’atur, la taxa d’embaràs entre adolescents o l’estat 

del parc d’habitatges, per citar-ne alguns.
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Bloc 1 > 1.2
Objectius del Pla de Barris

• Enfortir la xarxa educativa als barris a través 

de projectes educatius integrals i transforma-

dors, i donar suport a les escoles en les tasques 

socioeducatives complementàries.

• Recuperar i impulsar l’activitat econòmica als 

barris, especialment a través dels plans d’ocu-

pació comunitària, el foment de l’economia soci-

al i cooperativa, la reactivació i l’impuls del petit 

comerç, així com la consolidació i el reforç de 

l’activitat industrial local.

• Fer front als dèficits urbanístics (degradació 

de l’espai públic, dificultats d’accessibilitat, es-

cassedat de zones verdes...), la baixa qualitat 

de l’habitatge, la manca d’equipaments i els 

dèficits de mobilitat, accessibilitat i connexió 

dels barris entre si i en relació amb la resta de 

la ciutat.

• Establir accions d’atenció i millora de les con-

dicions de vida de la població que resideix en 

aquests barris, amb especial atenció a aquells 

que més ho necessiten (gent gran, joves en situ-

ació d’atur, població immigrada...).

• Apoderar els veïns i les veïnes per tal que s’or-

ganitzin i estableixin objectius i actuacions de 

millora de la vida col·lectiva al barri, tot impul-

sant les pràctiques d’innovació social i l’acció 

ciutadana.

En resum, el Pla de Barris pretén 

desplaçar la centralitat en la visió 

de la ciutat, per convertir territoris 

tradicionalment oblidats en nous 

pols d’atracció pels seus models in-

novadors en la formulació i la ges-

tió d’iniciatives transformadores. 

Així mateix, el programa vol esde-

venir un exemple de coproducció 

de les polítiques públiques, de tal 

manera que la decisió respecte 

a les actuacions a emprendre, el 

seguiment i la mateixa realització 

constitueixin una tasca conjunta 

de l’Ajuntament i de la ciutadania 

de cada un dels barris a través de 

les entitats i associacions.

_Objectius del Pla de Barris / 
Font: Urbaning

El programa del Pla de Barris contribueix als 
següents objectius principals:

12
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Projectes educatius Qualitat de vida Acció comunitària Activitat econòmica Ecologia urbana

Crear projectes educatius, 
integrals i transformadors, i 
donar suport a les escoles en 
les tasques socioeducatives 

complementàries.

Establir accions d’atenció 
i millora de les condicions 

de vida als barris , amb 
especial atenció a aquells 

que més ho necessiten.

Acompanyar l’organització 
de veïns i veïnes per la 

millora de la vida col·lectiva 
al barri, tot impulsant 
pràctiques d’innovació 

social i d’acció ciutadana.

Promoure el 
desenvolupament local i de 
l’economia de proximitat, 
lligada a les necessitats de 
les persones, i fomentar-ne 
les oportunitats laborals.

Fer front als dèficits 
urbanístics, a la baixa 

qualitat de l’habitatge i a la 
manca d’equipaments.

Bloc 1
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1.3 
Accions del Pla de Barris

S’han definit quatre àmbits temàtics que emmar-

quen el contingut del Pla de Barris, des de la part 

d’anàlisi fins a les propostes i accions, i que són 

compartits per tots els territoris. Els àmbits són el 

social, l’educatiu, l’econòmic i l’urbà. L’àmbit social 

el formen totes les accions que intervenen de ma-

nera directa sobre les persones, com ara accions 

de millora de la convivència, de la salut o de l’acció 

cultural, entre d’altres. L’àmbit educatiu va des de 

l’educació formal fins a l’educació fora de l’horari 

lectiu i el lleure. L’àmbit econòmic agrupa el con-

junt d’accions de millora de l’economia, des d’acci-

ons d’ocupació fins a la millora i l’activació del co-

merç. Finalment, l’àmbit urbà incorpora les accions 

urbanes, de rehabilitació i millora de l’espai públic 

i de l’habitatge.

L’Ajuntament de Barcelona destina un total de 150 

milions d’euros al Pla de Barris, per intervenir en 

les zones de la ciutat amb més concentració de vul-

nerabilitat social i actuar en els àmbits d’educació, 

drets socials, activitat econòmica i ecologia urbana. 

Aquests 150 milions d’euros serveixen per desple-

gar les 610 accions que conformen el Pla de Barris 

de la ciutat. D’aquestes accions, 242 són de l’àmbit 

de drets socials, 143 d’educació, 121 d’activitat eco-

nòmica, i 104 d’ecologia urbana. 

El seu desplegament permetrà actuar sobre una 

àrea de 16,5 km2 on viuen 220.500 persones.

70

61

42

68

80

67

Accions per barri

51

46

62
63

Bloc 1 >

El Besòs i el Maresme

El Bon Pastor i Baró de Viver

La Marina

Sant Genís dels Agudells i la 

Teixonera

La Verneda i la Pau

El Raval sud i el Gòtic sud

Les Roquetes

La Trinitat Nova

La Trinitat Vella

Zona Nord
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143
48%

71.459.010,99€

33.748.481,52€

29.076.819,63€
15.715.687,85€

121
23%

242
19%

Total: 150.000.000€Total accions: 610

Accions per bloc temàtic Pressupost total

104
10%

15

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics
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La Marina

El Besòs i el Maresme

El Bon Pastor i Baró de Viver

Sant Genís dels Agudells 
i la Teixonera

La Verneda i la Pau

El Raval Sud i el Gòtic Sud

Les Roquetes

La Trinitat Nova

La Trinitat Vella

Zona Nord

Bloc 2   
Accions transversals del Pla de Barris
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Bloc 2 > 2.1
Accions transversals

Programa de rehabilitació de finques vulnerables

En matèria d’habitatge, un dels objectius del Pla de Barris ha estat promoure 

la rehabilitació de finques de gran complexitat (social i econòmica). Si 

bé és cert que Barcelona disposa d’ajudes per a la rehabilitació, també es 

constata que certes finques (sovint vulnerables socialment) queden al marge 

d’aquestes ajudes.

Aquest fet empeny a crear un programa d’ajudes amb un finançament específic 

i uns criteris d’accés que clarament busquen impactar en finques degradades i 

amb una alta vulnerabilitat social. L’objectiu del programa és:

• Fer més accessibles les ajudes (que poden arribar a ser del 100% 

segons les condicions socials dels beneficiaris), a través d’un 

acompanyament en tot el procés de rehabilitació (tècnicament, 

administrativament i socialment).

• Preservar les condicions de vida dels actuals veïns i veïnes i evitar els 

possibles moviments d’expulsió.

• Contribuir en la incorporació al mercat de nou habitatge de lloguer social.
• Contribuir a la cohesió social gestionant conflictes i propiciant la 

regulació de la comunitat de propietaris. En el seu cas, mediar amb el 

propietari en la millora de les condicions dels llogaters. 

A partir d’una potent diagnosi feta a tota la ciutat de Barcelona (UPC 2017) i 

identificades les finques amb uns indicadors més crítics (socials i de conservació), 

s’inicia un treball de camp proactiu apropant-se a les comunitats detectades i 

oferint l’acompanyament en el procés de rehabilitació i tramitació d’ajudes. 

El treball de camp de l’equip tècnic ha permès detectar i acompanyar un total 

de 123 comunitats de propietaris de finques potencialment vulnerables i iniciar 

un total de 96 expedients (1.582 famílies beneficiàries) que acabaran rehabilitant 

la seva finca gràcies al recolzament econòmic i social d’aquest programa. 

Actualment, quatre finques ja han iniciat les obres, 41 ja tenen la llicència per 

iniciar-les i les 51 restants estan en procés de redacció del projecte.

Pressupost: 16,2 M€ (Pla de Barris) 

Tot i que cada Pla de Barris ha definit amb els 
seus veïns i veïnes les línies d’actuació d’acord 
amb el diagnòstic de cada barri, hi ha una sèrie de 
mancances que són comunes a tots els territoris. 
Aquest fet ha provocat que certs projectes s’hagin 
escalat i desplegat de manera conjunta a diferents 
barris o que certs projectes s’hagin replicat i 
adaptat a cada territori, però amb un model i una 
governança més globals.
Bona part d’aquests projectes transversals han 
estat motivats per les mateixes àrees, que han vist 
l’oportunitat d’implantar projectes innovadors en 
territoris de gran complexitat social, incorporant-
hi un factor de proximitat que permetia l’existència 
d’un Pla de Barris. 
Cal destacar que la gran majoria d’aquests 
projectes s’han desplegat per primera vegada 
amb l’arribada del Pla de Barris (Programa de 
rehabilitació de finques vulnerables, “Barris 
d’oficis”, Nous perfils professionals a les escoles, 
“Baobab”, “Menjallibres”, “Caixa d’eines” i Nous 
lideratges als barris). 
Els projectes transversals s’han convertit en 
projectes estructurals dels quals, més enllà del 
Pla de Barris, segurament caldrà valorar la 
continuïtat. És per això que bona part d’aquests 
projectes incorporen un programa d’avaluació 
d’impacte que permetrà extreure conclusions de 
cara a valorar-ne la continuïtat en un futur.
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Programa “Barris d’oficis”

“Barris d’oficis” és un programa de formació i contractació de persones en situació 

de vulnerabilitat social i laboral residents en barris del Pla de Barris. L’objectiu 

principal del programa és millorar l’ocupabilitat de 105 persones amb baix nivell de 

formació, en situació d’atur o precarietat laboral. 

Consisteix en dotze mesos de contractació laboral en diferents entitats i 

empreses, a jornada completa i salari de ciutat. Els projectes combinen  formació 

professionalitzadora (el 30% de la jornada) i treball. La formació està integrada en la 

contractació, i les tasques professionalitzadores tenen la fi d’aconseguir un impacte 

real sobre la trajectòria professional de les persones que hi participen. 

Els sectors dels projectes són el de l’atenció a persones amb dependència, el 

sociosanitari, la neteja industrial i la gestió de residus, la reparació i el manteniment.

Per aconseguir la inserció laboral de qualitat de les persones participants un cop 

finalitzi el programa, les entitats elaboren un “Pla d’acompanyament a l’ocupació” 

per a cada persona, que es continuarà més enllà dels dotze mesos de contractació. 

Nous perfils professionals a les escoles

La dotació extraordinària de 61 professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics dels barris 

amb Pla de Barris té com a objectiu assegurar l’atenció global dels infants i les seves famílies en aquests 

centres, facilitant el treball conjunt i la mirada comuna entre els professionals de l’àmbit educatiu, social 

i de salut. Per tant, els centres han passat de tenir un equip docent a un equip educatiu, adaptant els 

professionals de cada centre a la realitat de l’entorn. 

Aquests perfils professionals es reparteixen entre el total de centres educatius públics dels barris 

amb Pla de Barris (39), en les següents especialitats: psicòlegs, educadors, tècnics d’integració 

social, monitors, mestres especialistes en audició i llenguatge, i tècnics del Centre de Recursos 

Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta. Tots ells entren a 

formar part de les escoles a partir del curs 2017-2018 i està previst que la seva tasca duri fins al 

curs 2019-2020.

La seva funció és, d’una banda, donar una millor atenció especialitzada als alumnes i les seves 

famílies i, de l’altra, garantir la formació i el suport a l’equip docent, de manera que es propiciïn 

noves cultures de treball conjuntes entre serveis socials, centres de salut i altres serveis 

comunitaris i  de referència. 

Pressupost: 3.194.284 €

Pressupost per a tres cursos escolars: 7.138.583 € (2,3 M€/curs aprox.) 
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Programa “Caixa d’eines”

Aquest programa, dut a terme conjuntament amb l’Institut de Cultura de Barcelona, el 

Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació,  pretén apropar i potenciar les 

arts escèniques (música, teatre, dansa, circ, arts plàstiques, arts audiovisuals i d’altres) 

en l’àmbit escolar per tal que esdevinguin eines per contribuir al benestar dels infants i 

joves i, alhora, incentivin la superació personal i augmentin la capacitat de motivació, la 

capacitat de concentració i l’expressió. Les arts, en totes les seves disciplines, desperten 

una sensibilitat especial que permet treballar valors i que es tradueix en resultats 

tangibles dins les aules  en forma de respecte, compromís, responsabilitat, motivació, 

constància, esforç i perseverança i convivència.  

Juntament amb les escoles i els instituts dels territoris del Pla de Barris, es valora 

quina és la disciplina artística més adequada a la seva realitat (partint d’un catàleg 

de propostes) i en quins cursos es vol incidir, de manera que les propostes sorgides 

contribueixin al benestar dels alumnes i als objectius proposats.

S’ha prestat una especial atenció a vincular aquests tallers amb la realitat social 

i comunitària dels barris, amb la voluntat de crear sinèrgies amb el territori i la 

comunitat educativa, més enllà del treball amb els alumnes.

Projecte “Baobab”

El programa “Baobab”, impulsat conjuntament amb l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona, neix amb la voluntat de donar resposta a una 

situació de desigualtat en les oportunitats educatives i de lleure comunitari 

d’infants i joves a la ciutat de Barcelona. Té com a objectius:

·  Impulsar noves opcions de lleure en aquells barris on no existeixen o, en 

cas d’existir-hi, es considerin insuficients.

·  Ajudar a l’enfortiment i creixement de les entitats ja existents.

·  Aconseguir que el lleure tingui visibilitat i reconeixement social.

El programa és present a la majoria de barris del Pla de Barris, excepte a les 

Roquetes i a Zona Nord i es du a terme en dos períodes de l’any clarament 

diferenciats, però amb moltes sinergies entre ells: “Baobab estiu” (campaments 

urbans el mes d’agost) i “Baobab curs” (activitats de cap de setmana).

INDICADORS
· Centres educatius implicats: 31

· Alumnes implicats: 3095

· Disciplines artístiques: 10

INDICADORS

· 666 nens i nenes han participat als campaments 

“Baobab estiu” al llarg del 2016-2017 i 2018.

· 49 joves dels barris han treballat com a monitors als 

casals “Baobab estiu” al llarg del 2016-2017 i 2018.

· 88 nens i nenes s’han vinculat a esplais i caus del 

barri arran dels casals “Baobab estiu” al llarg del 

2016-2017 i 2018.

· S’ha consolidat un nou cau amb deu joves del 

barri implicats i 30 infants participants.

· Hi ha tres nous espais i caus que encara estan en fase 

de gestació on participen 17 joves del barri i 54 infants. 

Pressupost: 896.322 €
Cost per edició de Baobab anual/barri: 25.000 €. Cost per edició de Baobab estiu/barri: 30.000 €

Pressupost:  325.000 € / curs escolar. Total 650.00 € per a les dues edicions. Pressupost aproximat per a cada centre educatiu: 12.000 € /centre–curs
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Projecte “Menjallibres”

El projecte “Menjallibres” impulsat conjuntament amb l’l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona, el Consorci d’Educació i el Consorci de Biblioteques, pretén oferir un servei de suport 

per al desenvolupament de les competències lectores i molt especialment el foment i el gaudi de 

la lectura, entre infants de segon i tercer de primària (7-9 anys), com a eines que contribueixin a 

l’èxit escolar i a l’aprenentatge al llarg de la vida. El projecte es du a terme en les sis biblioteques 

situades en barris del Pla de Barris i realitza les següents accions:

Trobada setmanal d’una hora a l’espai de la biblioteca per fer activitats de lectura en petit grup. 

Lectura individualitzada amb un voluntariat educatiu, provinents en la seva majoria de l’associació 

de mestres Rosa Sensat.  

Activitats lúdiques per desenvolupar el foment i el gaudi de la lectura com ara narracions, 

contacontes,  booktrailers, clubs de lectura i d’altres que es puguin generar a cada biblioteca.

INDICADORS
Nombre d’escoles participants al projecte: 24 

Nombre de nens i nenes participants l’any 2018: 260 (de gener a juny) + 296 (d’octubre a desembre) = 556

Projecte “Xarxa sense gravetat” 

El projecte “Xarxa sense gravetat”, impulsat conjuntament amb el Departament de Salut de l’Àrea de 

Drets Socials, té com a objectiu principal crear, desenvolupar i consolidar espais de trobada, producció 

artística i intercanvi d’experiències entre persones de la comunitat, en general, i persones amb 

diversitat funcional o experiència en el camp del sofriment mental.

A la pràctica, aquest objectiu es tradueix en la programació d’una sèrie de tallers en els centres cívics 

i casals de barri en sis barris del Pla de Barris. Aquests són espais naturals i participatius portats per 

un o més professionals vinculats a l’àmbit artístic o cultural segons correspongui a la realitat del taller 

amb una formació específica en la cura cap a la integració de col·lectius diversos, que garanteixen un 

acompanyament i una predisposició sensibles cap a les necessitats i els desitjos de les persones que 

han viscut una experiència en el camp de la salut mental o la diversitat funcional.

 

INDICADORS
Nombre de tallers oferts: 11 (2017) + 45 (2018) 

Nombre de centres cívics implicats: 6 

Nombre de persones diferents participants: 364 (2017) + 309 (2018) 

Pressupost: 229.522,86 €. Cost per edició anual/barri: 25.000 €

Pressupost: 143.717 €. Cost de cada edició: 8.000 € / any–barri 
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Nous lideratges als barris

Una de les accions que s’impulsen des del Pla de Barris, en col·laboració amb 

la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), 

és un programa de formació vivencial adreçat a joves dels territoris on s’està 

desenvolupant el Pla, que du per nom “Nous lideratges als barris”. 

L’objectiu d’aquesta formació és capacitar les persones participants sobre 

aspectes de desenvolupament comunitari i coneixement i comprensió de l’entorn 

sociopolític, per tal que puguin contribuir millor a construir teixit social i a ser 

promotors de propostes col·lectives als seus barris. El programa es concreta en 

tres caps de setmana intensius. La primera edició va celebrar-se durant la tardor 

del 2018, amb una quinzena de participants, i n’hi ha dos més de previstes per a 

la primavera i la tardor del 2019. 

Marxes exploratòries amb perspectiva de gènere

El Pla de Barris, conjuntament amb el Departament de Transversalitat de Gènere, ha 

dut a terme sis marxes exploratòries als barris de la Marina, la Trinitat Nova, el Bon 

Pastor i Baró de Viver, la Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau.

Les marxes exploratòries són rutes urbanes fetes per dones que tenen per objecte 

incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i les intervencions a l’espai urbà 

per tal de fer dels barris entorns més habitables, inclusius i harmònics amb la vida 

quotidiana. A la vegada, les marxes són una eina de coproducció i promouen el 

treball en xarxa al territori i l’apoderament individual. Les marxes es desenvolupen 

en quatre  fases: preparació tècnica, preparació de la marxa amb les dones, 

realització de les marxes i conclusions.

En les marxes que s’han dut a terme han participat un total de 124 dones i s’han 

recollit 205 propostes, que han suposat una despesa aproximada de 690.000 € en 

millores de l’espai públic.

Pressupost: 105.000 €  per les tres edicions previstes (35.000 €/edició)

Pressupost: 2.000 €/marxa
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Suport a entitats

Projecte fotogràfic “Setze barris, mil ciutats”

Un dels objectius del Pla de Barris és l’enfortiment del teixit associatiu. Per aquest motiu, 

a través de la col·laboració entre Foment de Ciutat, el Departament d’Associacionisme i 

Iniciatives ciutadanes i Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions, s’ha creat 

un programa de suport i acompanyament integral a les associacions per a la millora del 

seu funcionament i l’impacte de la seva acció col·lectiva. 

Aquest programa ofereix un acompanyament personalitzat i dissenyat conjuntament 

amb les entitats a partir del coneixement acurat de les seves necessitats, tenint en 

compte la realitat del moment i les seves capacitats i els seus recursos. 

Durant aquests anys s’ha acompanyat 31 entitats en aquest programa. 

El Pla de Barris, amb l’impuls de la Gerència Municipal i l’Arxiu 

Fotogràfic de Barcelona, ha tirat endavant un projecte fotogràfic 

per incorporar a l’Arxiu de la Ciutat imatges dels barris que 

tradicionalment han estat invisibilitzats en un sentit gràfic. Així, 

s’encarrega a dos equips –l’Observatori de la Vida Quotidiana i 

la Comuna Fotogràfica– la coordinació de diversos fotògrafs que 

documentin alguns d’aquests barris: en concret, els setze barris que 

participen del Pla de barris.

D’aquest encàrrec en surten setze pràctiques fotogràfiques als setze 

barris, amb molt de treball dels fotògrafs amb el veïnat, que acaben 

produint 20 fotos de cada barri. 

Per explicar la feina feta entre els fotògrafs i el veïnat i mostrar 

una selecció de les fotografies de cada barri s’ha organitzat 

l’exposició “Setze barris, mil ciutats”, al Borsí, durant els mesos de 

febrer i març del 2019. A partir de l’estiu del 2019, s’organitzaran 

exposicions als barris on es mostraran les 20 fotos de cada barri. 

Pressupost: 64.395 €

Pressupost: 86.000 €
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2.2
Accions

Bloc 2 >
La Marina

El Pla de Barris de la Marina estava conformat 
inicialment per un total de 37 accions que 
pretenien donar resposta a les necessitats i 
oportunitats del barri. El  treball amb el territori 
i la pròpia dinàmica de desplegament del Pla, 
han brindat l’oportunitat d’anar definint i 
adaptant estratègies atents a les oportunitats 
i reptes que anaven sorgint i han permès 
incorporar 36 noves accions que han donat més 
força als plantejaments i objectius inicials. 

El Pla de Barris de la Marina està conformat 
actualment per un total de 67 accions que 
aborden els 4 àmbits principals (Drets socials 
i habitatge, Educació, Activitat Econòmica 
i Ecologia Urbana). Al marge de les accions 
anomenades “transversals” i que son comunes 
a la majoria de plans,  podríem dir que el Pla de 
Barris de la Marina pivota eminentment sobre 7 
eixos o temàtiques:   

1. Memòria popular col·laborativa
2. Joves
3. Lleure
4. Educació i cultura
5. Polígon
6. Dones
7. Espai públic 

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau 
per entendre el Pla de Barris de la Marina.

Llistat de totes les accions  
del Pla de Barris de la Marina

1.1 | Suport a l’ASPB per impulsar els projectes del 

programa “Salut als barris”.

1.1.1 | Projecte “a la Marina ens cuidem”.

1.1.2 | Projecte “Fruitellón”.
1.2 | Desenvolupament de programes d’educació sexual i 

reproductiva entre joves i adolescents.

1.3 | Desenvolupament de projectes i recursos per a la 

salut mental.

1.3.1 | Itineraris artístics i creació col·lectiva per 
joves i adolescents de l’Hospital de dia St Pere 
Claver i artistes del Graner.
1.3.3 | Projecte “Xarxa sense gravetat”.

2.1.1 | Adequació d’un dels equipaments del carrer de la 

Química específicament per al jovent de la Marina.

2.1.2 | Impuls i dinamització de l’ús autogestionat i 
comunitari de l’equipament.

2.2 | Identificació i reforç de programes d’oci saludable 

per al jovent de la Marina, i  impuls de nous.

2.2.1 | Suport a l’Orquestra Infantil i Juvenil de 
la Marina.
2.2.2 | Projecte “Nit jove 2018”.

3.1 | Construcció d’un nou centre de serveis socials a 

la Marina, adaptat a les necessitats actuals i ubicat als 

Jardins de Can Farrero.

3.2 | Desenvolupament d’accions adreçades a promoure 

la inclusió social i a enfortir la cohesió social al barri: 

suport al projecte “Baixem al carrer”.

4.1 | Adequació de la pista dels Jardins de Can Farrero 

per jugar a bàsquet i voleibol.

4.2.1 | Construcció participada d’un espai per patinar i 

fer skate.

4.2.2 | Procés participatiu.
4.3 | Dotació d’instal·lacions esportives a l’espai públic.

4.4 | Dinamització dels espais lliures per a ús esportiu.

4.5 | Adequació i millora de la pista de bàsquet dels 

jardins de Can Sabaté.

5.1 | Impuls i reforç de programes intergeneracionals de 

memòria històrica. 

5.1.1 | Consolidar la memòria històrica i social de 
la Marina.
5.1.2 | “Cicle 600-Motor de llibertat”.
5.1.3 | Projecte “recuperació del Far del port de BCN”.

5.2 | Recuperació de l’arxiu històric de la Marina: arxiu 

sensorial de memòria històrica de la Marina.

5.3 | Execució de programes de descoberta del barri i de 

connexió entre barriades.

5.3.1 | “Som La Marina”.
5.3.2 | “Teatro Hilando Barrios”.
5.3.3 | Projecte “Bombeta: art i comunitat”.

5.3.4 | Projecte Fotogràfic.
6.1 | Adequació d’un dels locals del carrer de la Química 

per a les entitats del barri.

6.2 | Suport a les activitats que porta a terme el teixit 

associatiu del barri.

6.2.1 | Assessorament Torre Jussana.
6.2.2 | “Nous Lideratges”.

6.3 | Suport a la línia de treball de la TIAF en participació 

infantil, adolescent i juvenil, com ara la creació de la 

Taula Jove.

7.1 | Desenvolupament d’un programa de rehabilitació i 

instal·lació d’ascensors per a finques d’alta complexitat.

8.1 | Impuls d’un nou projecte educatiu a l’actual escola 

Enric Granados.

8.2 | Millora i adequació de l’actual edifici de l’escola 

Enric Granados.

9.1 | Suport al CEB i a l’IMEB per avançar cap a un 

model d’escoles enriquides.

9.2 | Impuls d’un eix educatiu sobre la cultura i les 

arts escèniques.

9.2.1 |  Dinamització del grup “Eix Cultural”  
de la Marina.
9.2.2 |  Projecte “la Llum de la Marina”.
9.2.3 |  “On ets Marina”. Projecte d’imagineria 
festiva.
9.2.4 |  Intervencions culturals del Graner a 
diferents centres i espais socioeducatius.
9.2.5 |  La Marina Memòria Musical.
9.2.6 |  Dinamització del teatre Bàrkeno.
9.2.7 |  Projecte “Comunicació i difusió cultural  
a la Marina”.
9.2.8 |  “Caixa d’eines” d’ensenyaments artístics.

9.3 | Programa TIC (Tecnologia i Comunicació) per 
reforçar escoles i instituts.
9.4 | Projecte “Menja llibres”: suport en competències 
lectores.
9.5 | Projecte de promotors i promotores escolars.
9.6 | Projecte  d’acompanyament i reforç escolar per a 
batxillerat: “Batx amb tu”.
10.1 | Millora del coneixement de les entitats de lleure del 

barri sobre nous projectes.

10.2 | Suport a projectes i iniciatives sobre educació en 

el lleure.

10.3 | Suport a l’impuls de nous projectes de vinculació 

entre escola i lleure.

10.4 | Reforç i ampliació dels programes de vinculació de 

les famílies amb el procés educatiu.

10.5 | Remodelació del teatre de l’escola Bàrkeno i del 

projecte de dinamització cultural.
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al barri d’Eduard Aunòs.
11.1 | Desenvolupament de programes que combinin 

formació i pràctica laboral: “Barri d’oficis”.

11.2 |  Impulsem el que fas: “Anem per feina”. Fundació 
Mans a les Mans.
11.4 |  Activació econòmica: programes d’ocupació.
12.1 |  Accions concretes contra la feminització de

la pobresa.

12.1.1 |  Feminització d’ocupacions industrials al 
barri de la Marina. 
12.1.2 |  Activant capacitats emprenedores amb dones 

de la Marina. 

13.1 | Desenvolupament d’actuacions que inclouen 

línies de treball genèriques (acompanyament, 

formació i difusió de l’ECSS) i línies més específiques 

(acompanyament i formació adreçats a jovent interessat 

a crear una cooperativa de treballs comunitaris: suport 

als programes d’ESS al territori).

13.2 | Desenvolupament d’actuacions que inclouen 
línies de treball genèriques (acompanyament, 
formació i difusió de l’ECSS) i línies més específiques 
(acompanyament i formació adreçats a jovent 
interessat a crear una cooperativa de treballs 
comunitaris: servei itinerant d’assessorament ESS).
14.1 | “Barri industrial”: pla de dinamització del polígon.

14.2 | “Barri industrial”: projecte ”Oficis industrials”.
15.1 | Construcció de dos ascensors per a l’accés

al Polvorí.

16.1 | Arranjament dels entorns de Santiveri (carrers 

Encuny, Gabriel Miró, Torres i Marina).

16.2 | Arranjament dels jardins de la Mediterrània.

16.3 | Continuïtat de les marxes exploratòries per a 

l’adequació del barri amb perspectiva de gènere.

17.1 | Reurbanització del parterre del carrer de
la Química.
17.2 | Reurbanització de la plaça Falset.
17.3 | Reurbanització del carrer de la Foneria.
17.4 | Millores al carrer de la Mare de Déu de Port.

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics

25%
42%

13%

20%
9

21

8

29

3.850.650 €

1.950.000 €

6.404.250 €

3.100.000 €

15.304.900 €

Total d’accions: 67

Accions per bloc temàtic

Pressupost total
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2.2.1
Actuacions destacades
Memòria popular
col·laborativa
Un dels objectius de la intervenció del Pla de 

Barris és reforçar la identitat de barri i l’orgull 

de viure a la Marina. A partir d’aquí es crea una 

taula de memòria històrica de la Marina en la 

qual participen diverses entitats, associacions de 

veïns, veïnat a títol individual i equipaments del 

barri, que han treballat diverses propostes per 

rescatar la llarguíssima història industrial i de 

moviments obrers i veïnals del barri, així com part 

del patrimoni encara existent. L’objectiu de totes les 

accions proposades és generar un vincle més gran 

entre els diferents nuclis residencials de la Marina, 

així com promoure un sentiment de pertinença 

que reverteixi en una millora de la convivència i la 

participació veïnal en la vida comunitària. En un 

any s’han desenvolupat nou propostes relacionades 

amb la memòria històrica del barri, i se’n continuen 

treballant de noves i de diferents calats i formes 

d’intervenció. Era un tema que s’havia estat 

treballant al barri, però fins ara no s’havia fet de 

manera conjunta i participada per la diversitat 

d’actors del barri. 

Reforçar la 
identitat de barri 
i l’orgull de viure 
a la Marina
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Projecte “Teatro Hilando Barrios”
Drets Socials

Projecte “Bombeta: art i comunitat”
Drets Socials

Cicle 600: Motor de llibertat
Drets Socials

Va ser una acció artística treballada amb un grup de vuit 

veïns i veïnes del barri que van fer una investigació sobre la 

memòria històrica i la identitat del barri de la Marina a través 

de trobades i de tallers específics per treballar el contingut i la 

posada en escena de l’obra de teatre. Es va concretar en una 

presentació final de tres dies a la sala Pepita Casanelles, a la 

qual podia entrar un públic de tres persones, com a màxim, 

que podien apropar-se a la memòria del barri a través dels 

cinc sentits. Un espectacle/experiència en què participen 

els mateixos habitants del barri junt amb altres actors de 

la companyia del Teatro de los Sentidos i de l’associació La 

Inefable, i que va ser molt valorat per les persones participants 

i l’inici d’una altra proposta artística per a la recuperació de la 

memòria històrica del barri en construcció. 

Així es titula la línia de treball d’art i comunitat del Graner 

prevista per desplegar durant tres anys a la Marina i 

que engloba vuit propostes d’arts vives aplicades, en què 

participaren més de 500 habitants del barri (escolars, famílies 

i veïnat en general). L’objectiu principal és apropar al barri 

el projecte artístic i educatiu d’aquest equipament artístic de 

ciutat. S’ha desenvolupat a partir a de conceptes com identitat, 
memòria històrica i memòria col·lectiva i i està començant a 

donar visibilitat als valors immaterials del barri de la Marina. 

Es tractava d’un cicle d’accions artístiques que dialogaven amb 

la memòria històrica del barri i amb el conjunt de veïns i veïnes 

de la Marina al voltant del 60è aniversari del mític Seat 600 i 

del significat que aquest model de cotxe va tenir per a la història 

industrial i de moviment obrer del país i el barri. Va incloure 

diverses accions organitzades per diferents entitats dels barri: 

la presentació del llibre Història de la Seat, nostàlgia d’una època, 
de José Sanz Neira; l’exposició “Seat 600: Motor de llibertat”, 

una passejada narrativa per resignificar espais simbòlics del 

barri relacionades amb aquest cotxe; el recorregut artístic 

en un 600 amb intervencions artístiques performatives amb 

artistes del Graner; el projecte Hilando Barrios, i el registre 

audiovisual fet per l’Escola Popular de Cinema de Barcelona. 

Van participar-hi 200 persones del barri i de Barcelona. 

Import: 23.888,55 € 

Acció: 5.3.2

Import: 62.129 € 

Acció: 5.3.3

Import: 12.218 € 

Acció: 5.1.2
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La Marina

2.2.2
Actuacions destacades
Joves

Les accions per als joves van adreçades a reforçar-

ne els espais i els professionals que hi treballen, a 

incidir en temàtiques d’interès de joves i adolescents 

a partir dels canals de comunicació que utilitzen 

(xarxes socials), a promoure accions per a la millora 

de la salut, així com a habilitar espais que fomentin 

l’oci saludable a través de la pràctica esportiva a 

l’aire lliure i de l’associacionisme. Totes les accions 

cap a aquest col·lectiu s’han emmarcat de manera 

transversal als quatre àmbits, ja que és un dels dos 

col·lectius prioritzat en aquest territori. Per tant, 

en totes les accions relacionades amb la millora de 

l’espai públic, o amb l’educació i la cultura, s’ha posat 

aquest col·lectiu al centre per a la definició dels 

objectius i els projectes. 

Totes les accions 
relacionades amb la 
millora de l’espai públic, 
o amb l’educació i la 
cultura, han tingut els 
joves al centre
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Projectes d’afectivitat i sexualitat
Educació

Circuit esportiu en l’espai públic
Drets Socials

Nou local per a joves 
Drets Socials + Ecologia urbana

En el marc de la Taula d’afectivitat i sexualitat de la TIAF 

(Taula d’Infants, Adolescents i Famílies) s’han treballat de 

manera conjunta diferents propostes per millorar l’educació 

sexual i reproductiva dels joves i adolescents del barri, així 

com els aspectes relacionats amb les relacions afectives 

i de prevenció de les diverses violències. El projecte s’ha 

desenvolupat en diferents eixos: formacions a professionals 

per tal de facilitar eines educatives per treballar amb els joves 

(temes de xarxes socials i sexualitat, situacions emocionals 

límits i eines de comunicació) i tallers amb adolescents, que 

han tingut com a objectiu treballar la gestió de l’afectivitat i 

sexualitat a través de les xarxes socials.

Aquest projecte s’ha treballat conjuntament amb la Federació 

Taula d’Esports de la Marina i té com a finalitat millorar i 

potenciar l’esport per a totes les edats i col·lectius. L’objectiu és 

fer servir l’esport com a eina per transmetre valors, fomentar 

estils de vida saludables i articular la pràctica esportiva com a 

element de cohesió social i treball en xarxa. Es preveu crear un 

circuit saludable que tindrà deu estacions que connectaran la 

Marina del Prat Vermell i la Marina del Port. En cada estació 

hi haurà diferents màquines de cal·listènia, taules d’escacs, 

taulers d’escacs gegants, taules de ping-pong, a més de les 

pistes de vòlei i bàsquet de Can Ferrero i la pista de bàsquet de 

Can Sabaté.

S’ha adequat un dels locals públics situats al carrer de la 

Química, per tal d’oferir als adolescents i joves un espai per a 

ells, dinamitzat per professionals que promoguin la participació 

dels i les joves en la programació de l’oferta i facin, d’aquest 

espai, un lloc per promocionar la igualtat de gènere, la 

interculturalitat i la participació.

Import: 10.847 € 

Acció: 1.2

Import: 180.000 € 

Acció: 4.3

Import: 109.289 € 

Acció: 2.1.1
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La Marina

2.2.3
Actuacions destacades
Lleure

Hem treballat per donar suport i amplificar la 

xarxa de lleure existent, intentant donar resposta 

a les necessitats educatives en aquest àmbit que 

no eren cobertes per l’oferta que hi havia. S’ha 

donat suport a la TIAF, que és la xarxa d’entitats, 

serveis i persones que treballa de manera integral 

i comunitària amb infants i adolescents fins als 

divuit anys i les seves famílies. I hem reforçat la 

incorporació i consolidació d’agents educatius del 

territori que assegurin una oferta de lleure propera 

i de qualitat. 

Donar suport 
i amplificar la 
xarxa de lleure 
existent, intentant 
donar resposta 
a les necessitats 
educatives 
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10.6 Projecte “Imagina’t”
Educació

Projecte de dinamització i facilitació d’un espai socioeducatiu 

obert als nens i nenes del barri de la Marina del Prat Vermell, 

a la barriada de les Cases Barates, basat en el projecte 

implementat al barri durant cinc anys i que va demostrar la 

seva eficiència i utilitat per cobrir les necessitats d’atenció 

socioeducativa a una part del barri. L’espai pot acollir fins 

a trenta infants i adolescents i ofereix un lloc socioeducatiu 

flexible i adaptat a les característiques socioculturals de les 

famílies totes les tardes i els dissabtes al matí. 

Import: 196.507 € 

Acció: 10.6
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2.2.4
Actuacions destacades
Educació i cultura

L’àmbit educatiu i cultural s’ha treballat per tal de 

millorar l’edifici de l’escola Enric Granados, que 

conjuntament amb el treball d’acompanyament del 

Consorci, aconseguirà que aquesta escola faci un 

salt qualitatiu. S’han incorporat equips de figures 

socioeducatives a totes les escoles públiques amb 

el projecte “Escoles enriquides”, així com diverses 

propostes artístiques que des dels equipaments 

socioculturals han ofertat dintre de l’horari escolar. 

Quant a l’àrea de cultura, s’ha treballat durant dos 

anys a través del grup Eix Cultural i de Memòria 

Històrica de la Marina; això ha permès fer els 

primers passos perquè les entitats, les associacions 

i els equipaments culturals del barri comencin a 

treballar més coordinadament i potenciïn i apropin 

les diferents propostes culturals dintre del barri i, 

alhora, donin a conèixer l’activitat artística que es 

desenvolupa al barri i la ciutat. L’objectiu d’aquest 

eix cultural i de les arts escèniques és vincular els 

programes educatius a l’escola i el lleure amb els 

centres i col·lectius artístics i d’arts escèniques 

existents al barri.

Vincular els 
programes educatius 
a l’escola i el lleure 
amb els centres i 
col·lectius artístics 
i d’arts escèniques 
existents al barri
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Millora de l’escola Enric Granados
Educació

La millora de l’edifici vol ser l’inici per impulsar un nou projecte 

educatiu potent i transformador, perquè estigui oberta al barri, 

tingui en compte la coeducació i estigui vinculada a l’entorn 

educatiu (institut Montjuïc i escoles Bàrkeno i Can Clos). 

Les obres han tingut en compte les necessitats imminents de 

millores de seguretat i connectivitat entre els dos edificis fins 

ara independents, així com la voluntat d’obrir-se al barri tenint 

en compte elements que en un futur permetran que sigui més 

visible i que la comunitat pugui entrar-hi per utilitzar espais 

com la biblioteca.

S’ha remodelat la sala d’actes de l’escola amb la intenció de 

crear un projecte de dinamització cultural coproduït pels agents 

integrants del grup Eix Cultural i de Memòria Històrica. Amb 

aquest nou equipament, anomenat Sala Maremar, es pretén 

ampliar l’oferta artística al barri, així com apropar la cultura al 

veïnat de la Marina del Prat Vermell, tant per als que ja hi viuen 

com per als que vindran a viure-hi en els propers anys arran del 

projecte de construccions en aquesta zona. Actualment s’està 

treballant en una comissió encarregada de fer els plantejaments 

inicials per a la programació i la gestió de la sala. 

En el cas de la Marina, aquest projecte va sorgir de la feina 

d’anàlisi i diagnòstic realitzat pel grup Eix Cultural i de 

Memòria Històrica i pretén fer servir les arts escèniques com 

a eina socioeducativa i de desenvolupament d’infants i joves, i 

també per apropar a les escoles les diverses opcions que des 

del mateix entramat artístic del barri ja existeix. Tot plegat es 

du a terme amb l’objectiu d’afavorir la sostenibilitat i d’enriquir 

mútuament ambdós espais educatius i culturals. Hi han 

participat totes les escoles de primària i secundària públiques 

del barri, i set entitats i equipaments socioculturals del barri, 

que han fet propostes treballades amb cada centre educatiu 

segons les seves necessitats i els projectes de centre. 

Import: 2.000.000 € 

Acció: 8.1 Import: 300.000 € 

Acció: 10.5 Import: 70.230 € 

Acció: 9.2.8

Remodelació del teatre de l’escola Bàrkeno  
per a ús comunitari
Educació

Projecte “Caixa d’Eines” 
Educació
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2.2.5
Actuacions destacades
Polígon

El Pla de Barris, amb la direcció d’empresa de 

Barcelona Activa,  ha posat en marxa un servei 

de dinamització al polígon de la Pedrosa i de 

la Zona Franca, així com un catàleg de serveis 

i programes per a empreses industrials, amb 

programes específics per als polígons dels barris de 

Pla de Barris.  Amb l’objectiu de descentralitzar i 

apropar els recursos a les empreses industrials, a la 

vegada que adaptar-los a les seves característiques, 

s’ha treballat en dues línies: d’una banda, per 

a les empreses, oferint-los atenció de manera 

territorialitzada i individualitzada a través d’una 

persona referent, així com amb un seguit de 

programes específics; de l’altra, per als veïns i veïnes,  

treballant per al foment de l’ocupació de qualitat 

i apropant les possibilitats d’ocupació d’aquestes 

zones industrials a les persones del seu entorn, 

amb programes a mida que fomenten la formació 

i la contractació, com “Recondueix el teu perfil 

professional” o “Aprenent oficis industrials”. 

Descentralitzar i 
apropar els recursos 
a les empreses 
industrials, a la 
vegada que adaptar-
los a les seves 
característiques
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A “Barri industrial”: pla de dinamització del polígon
Activitat econòmica

B Programes específics
Activitat econòmica

Amb l’objectiu d’enfortir les empreses ubicades al polígon de la 

Pedrosa i de la Zona Franca i a partir de l’anàlisi estratègica i 

el coneixement de les empreses, es va treballar en la confecció 

d’un Pla de Treball, amb la definició de quatre eixos principals, 

als quals es van associar diverses accions de dinamització 

a realitzar. Fins ara 39 empreses han rebut assessorament 

individualitzat. Els eixos i algunes de les accions són: 

• Eix Competitivitat: serveis a les empreses i programes  

 d’estratègia empresarial. 

• Eix Atractivitat: servei de localització empresarial, accions  

 de màrqueting digital, creació i manteniment de cens de  

 naus/solars buits i de la propietat.  

• Eix Cooperació i Innovació: activitats d’acompanyament i  

 networking a fires, connexions empresa– empresa, programa  

 “Barcelona Indústria Urbana”. 

• Eix Sostenibilitat: jornades informatives a empreses,  

 programa de consultoria en eficiència energètica, programes  

 relacionats amb el foment de l’economia circular en les  

 empreses del polígon. 

• Programes específics per a empreses: màrqueting digital,  

 eficiència energètica, aprenents industrials. 

A banda d’apropar un seguit de programes per a les empreses 

dels polígons, com el de prototipatge o el de formació, s’han 

desenvolupat dos programes específics. Fins ara onze empreses 

han participat en programes i serveis:

Programa de màrqueting digital. L’objectiu del programa és 

que les empreses facin una reflexió estratègica, fixin objectius 

i, a més, puguin implementar accions de màrqueting que 

permetin avaluar si són efectives i serveixin, més endavant, per 

seguir treballant en la millora de la digitalització de l’empresa. 

La durada del programa és de sis a nou mesos. El calendari fixat 

permet una certa flexibilitat en funció dels plans de treball que 

s’acordin amb cada empresa. 

Programa de consultoria en eficiència energètica. L’objectiu 

del programa és dotar d’informació específica les empreses 

sobre el seu consum energètic i fer un estudi sobre la despesa 

econòmica que implica. A través d’aquesta anàlisi es treballen, 

en les empreses, propostes de millora tant per a la part de 

consum energètic com de despesa. La durada del programa és 

d’un any.

Import:  145.200 € 

Acció: 14.1

Import: 80.000 € 

Acció: 14.1
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2.2.6
Actuacions destacades
Dones

Dintre de l’àmbit d’activitat econòmica s’han 

plantejat accions que són mesures directes per 

a la lluita contra la feminització de la pobresa, 

que territorialitzen l’eix d’economia per a la vida i 

l’organització del temps del document “Estratègia 

contra la feminització de la pobresa i la precarietat a 

Barcelona 2016-2024” de l’Ajuntament de Barcelona. 

Els objectius han estat promoure la qualificació i 

l’acreditació professional, així com la inserció i la 

permanència en el mercat de treball, de les dones en 

situació de vulnerabilitat; combatre les desigualtats 

de gènere en el mercat formal, que determinen la 

vulnerabilitat de les dones enfront de la pobresa; 

fomentar la dignificació dels sectors més feminitzats, 

i, a la vegada, combatre la segregació ocupacional. 

D’altra banda s’ha donat suport a projectes 

comunitaris ja en marxa al barri que s’enfoquen en 

l’apoderament de les dones a partir de diferents 

espais de participació. 

Promoure la qualificació, 
l’acreditació 
professional, la inserció 
i la permanència en el 
mercat de treball de les 
dones en situació de 
vulnerabilitat
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Feminització d’ocupacions industrials al barri  
de la Marina
Activitat econòmica

Activant capacitats emprenedores  
amb dones de la Marina
Activitat econòmica

Amb l’objectiu de dur a terme accions concretes contra la 

feminització de la pobresa, s’estan preparat dones en situació 

d’atur o en procés de millora del perfil professional per 

al’obtenció dels següents carnets de conduir professionals: 

C, D, Certificat d’Aptitud Professional (CAP Mercaderies o 

CAP Viatgers, segons perfil) i B. Posteriorment, el dispositiu 

d’inserció sociolaboral de Treball als Barris es fa càrrec del 

procés d’orientació laboral, així com del de mediació a ofertes 

laborals. Un cop s’hagi produït la inserció se’ls donarà, a les 

dones, l’opció d’acompanyar-les i fer-los un seguiment en els 

primers mesos a fi de vetllar per una inserció positiva i donar-

los suport prevenint, detectant i actuant, en cas d’assetjaments 

o altres riscos associats a la inserció de dones en sectors molt 

masculinitzats. 

Programa de preemprenedoria en què van participar divuit 

veïnes interessades a crear una iniciativa socioempresarial 

de manera col·lectiva amb altres dones. El programa va dotar 

les participants d’una base de coneixements i competències 

per emprendre aquesta iniciativa de manera col·lectiva i les va 

preparar per poder fer ús de programes d’acompanyament per 

a la creació d’iniciatives econòmiques. Es va dividir en dues 

etapes: la primera era més teòrica i de formació i, la segona, un 

acompanyament específic a un grup de dones amb un projecte 

d’emprenedoria concret. 

Import: 39.930 € 

Acció: 12.1.1

Import: 21.266 € 

Acció: 12.1.2
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Arranjament dels jardins de la Mediterrània
Ecologia urbana

L’actuació consisteix en la renovació i millora dels jardins de la Mediterrània, que 

té per objectiu principal millorar la convivència en aquest espai. Se’n millorarà 

l’accessibilitat, els recorreguts i el control visual de la plaça, i es reordenaran les 

activitats de la plaça i els elements urbans i de vegetació.

Bloc 2 >
La Marina

2.2.7
Actuacions destacades
Espai públic

Pel que fa a l’àmbit d’ecologia urbana, a la Marina 

les accions s’han centrat a millorar els problemes 

de connexió interna entre els diferents nuclis 

residencials i a millorar l’accessibilitat i la mobilitat 

entre les diferents barriades, així com en la millora 

i creació de nous espais verds i de convivència per 

potenciar-ne els usos comunitaris i convertir-los en 

espais socialitzadors.

Al marge d’accions clarament urbanes, cal destacar 

les accions que aborden altres àmbits (esports, 

educació, cultura, drets socials). Ha pres força, 

per exemple, la millora i creació d’espais per a la 

pràctica esportiva entenent que aquests espais 

afavoreixen la convivència i promouen l’oci saludable 

del col·lectiu jove; així, s’han millorat i transformat 

centres educatius, s’ha creat un nou espai per a 

joves i entitats i s’ha iniciat la redacció d’un nou 

centre de serveis socials que veurà la llum el 2020. 

La voluntat, per tant, ha estat abordar les inversions 

amb una mirada integral, promovent la millora de 

l’espai públic, però sense oblidar aquelles inversions 

en equipaments que milloren els serveis i l’atenció als 

veïns i veïnes de la Marina. 

Acció: 16.2
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712

41

9

10

75

77

78

76

1113

14

15

8

7 | Nou espai per a joves i entitats del barri de la 
Marina.

8 | Millores dels entorns de l’espai públic de l’anti-
ga colònia Santiveri.

9 | Renovació i millora dels jardins de la Mediter-
rània.

10 |  Instal·lació de nous ascensors verticals a la 
zona del Polvorí.

11 |Nova pista de bàsquet als jardins de Can 
Ferrero.

12 |Reurbanització i millores de la zona verda del 
carrer de la Química.

13 | Construcció d’un skate park a la plaça del 
Moviment Obrer.

14 | Millores a l’Escola Enric Granados.

15| Millores a la sala de teatre de l’Escola Bàrkeno.

75| Renovació de la pista de bàsquet dels Jardins 
de Can Sabaté.

76| Reurbanització del carrer de la Foneria. 

77| Reurbanització de la Plaça Falset.

78| Nou circuit saludable amb 10 estacions a tot 
el barri.

_Plànol amb la ubicació de les obres / Font: Urbaning
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La voluntat ha estat 
abordar les inversions 
amb una mirada integral, 
promovent tant la millora 
de l’espai públic, com dels 
equipaments que milloren 
els serveis i l’atenció al 
veïnat de la Marina

Espai patinable a la Marina
Ecologia urbana + Drets Socials

Construcció de dos ascensors d’accés al Polvorí
Ecologia urbana

A través d’un procés participatiu entre el veïnat i les 
entitats de la Marina, es va redissenyar la plaça del 
Moviment Obrer, que fins ara tenia un ús molt limitat. La 
proposta resultant té per objecte fer un espai multiusos, 
que incentivi la pràctica esportiva i les relacions entre el 
veïnat. S’hi habilitaran elements per patinar, considerant 
tant les demandes dels patinadors amateurs com dels 
més experimentats. Es busca fer d’aquesta plaça un espai 
que connecti a la Marina del Prat Vermell i de Port i que 
el barri es faci seu i on pugui aprofitar per conviure. 

 Instal·lació d’un conjunt d’ascensors verticals per 
millorar la connectivitat del barri del Polvorí i salvar la 
diferència de cota existent entre el carrer de la Mare 
de Déu del Port i el carrer del Segura, passant per la 
plaça de Bonaventura Durruti. Fins ara, la connexió es 
feia mitjançant escales mecàniques i una rampa que es 
troba més lluny, a prop de la plaça de les Matemàtiques. 
Amb aquesta actuació es busca facilitar la mobilitat i 
l’accessibilitat dels residents de la barriada a la resta de 
la Marina.

Import: 1.073.000 € Import: 928.000 0 € 

Acció: 15.1
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Locals de Química 
Ecologia urbana + Drets Socials

Arranjaments dels entorns de la Colònia Santiveri
Ecologia urbana

S’habiliten dos locals totalment equipats per fomentar i facilitar 

l’associacionisme i la participació del veïnat. Un d’ells està 

destinats as joves, i l’altre, a entitats del barri. El local de joves 

pretén convertir-se en un referent per a tots els joves de la 

Marina i complementar l’oferta socioeducativa existent fins 

ara. El local per entitats pretén ser un espai en què les entitats 

que ho necessitin puguin fer-lo servir i alhora hi creïn sinergies 

entre elles i també amb el barri. 

Amb els resultats de les aportacions fetes per les dones a les 

marxes exploratòries es realitza la reurbanització dels carrers 

de Gabriel Miró, Torres Marina, Motors i Encunys dels entorns 

de Santiveri. L’actuació consisteix a reurbanitzar els carrers 

de Torres Marina i Gabriel Miró fent una secció de plataforma 

única, amb prioritat invertida, per millorar-ne l’accessibilitat. 

Al carrer Encuny s’ha reurbanitzat de nou la placeta que hi ha 

amb el carrer de Torres Marina, així com la vorera del tram 

que uneix els dos carrers. Al carrer dels Motors s’ha ampliat la 

vorera de la banda de muntanya per millorar l’accessibilitat de 

les persones amb cadires de rodes, cotxets de bebès o carros 

de la compra. Finalment, s’hi ha fet un reforç i adequació de 

la il·luminació, així com una neteja de l’arbrat del carrer de la 

Mare de Déu de Port, per millorar-ne la seguretat. 

Import: 1.508.000 € 

Acció: 6.1

Import: 969.000 € 

Acció: 16.2
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Bloc 2 > 2.2.8
Visió global | Esquema
El Pla de Barris de la Marina

Drets socials

Educació

Activitat econòmica

Ecologia urbana

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·

Entorn poc saludable
Població desafavorida i vulnerable
Problemes com salut mental, embarassos adolescents o violència masclista
Equipaments sanitaris insuficients, sense urgències i amb poques especialitzacions
Falta de residències per a gent gran
Falta d’habitatge dotacional
Situacions de conflicte en la convivència a l’espai públic
Falta de cohesió entre diferents barriades i d’un sentiment de pertinença al barri
Situacions d’infrahabitatge, absència d’ascensors, etc.
Desnonaments i ocupacions habituals

Baix nivell formatiu
Centres d’alta complexitat
AFA poc consolidades
Necessitats educatives en el lleure
Necessitat de millorar condicions i reforçar recursos actuals

Elevada taxa d’atur, especialment de llarga durada
RFD més baixa del districte
Condicions laborals molt precàries
Desigualtats de gènere en el mercat laboral formal
Poca oferta comercial
Presència de grans empreses industrials

Territori delimitat per grans infraestructures, situació d’aïllament i desconnexió
Mala connexió interna entre diferents barriades
Espais verds i zones lliures poc aprofitats, amb potencial per generar espais de convivència

A | Fomentar un oci alternatiu saludable
B | Facilitar les opcions saludables
C | Enfortir l’atenció social
D | Millorar la convivència
E | Reforçar la identitat de barri
F | Ampliar i enfortir la xarxa comunitària
G | Afavorir el dret a l’habitatge digne

H | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit 
educatiu
I | Ampliar i reforçar l’oferta en el lleure

J | Fomentar l’ocupació
K | Dinamitzar l’activitat econòmica

L | Millorar la mobilitat i l’accessibilitat
M | Millorar els espais públics

Diagnosi Objectius específics
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6.404.250 €

3.100.000 €

3.850.650 €

1.950.000 €

01 Promoció de la salut entre adolescents i joves
02 Reforç específic per al jovent
03 Creació d’un nou centre de serveis socials i desenvolupament d’accions per promoure la 
inclusió social
04 Activació de projectes que fomentin la convivència i la cohesió social a través de l’esport
05 Reforç de la identitat de barri i de l’orgull de viure a la Marina
06 Enfortiment i promoció del teixit associatiu i promoció de la participació veïnal
07 Disseny d’un programa de rehabilitació o d’instal·lació d’ascensors

08 Millora, remodelació i creació d’un nou projecte educatiu a l’Escola Enric Granados
09 Generació d’accions i/o programes complementaris que millorin les tasques 
socioeducatives
10 Promoció, ampliació i reforç de la xarxa d’educació en el lleure

15 Instal·lació de dos nous ascensors al Polvorí
16 Remodelació dels carrers de Gabriel Miró i de Torres de Marina, i arranjament dels 
Jardins de la Mediterrània per promoure nous espais de trobada i millorar la convivència

11 Foment de la formació i l’ocupabilitat
12 Establiment de mesures contra la feminització de la pobresa
13 Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària
14 Dinamització del polígon industrial

1.1 | 1.2 | 1.3
2.1 | 2.2
3.1 | 3.2
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4
5.1 | 5.2 | 5.3
6.1 | 6.2 | 6.3
7.1 | 7.2 | 7.3

15.1
16.1 | 16.2 | 16.3
17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4

8.1 | 8.2
9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 
10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 
10.6

11.1 | 11.2 | 11.4 
12.1
13.1 | 13.2
14.1 | 14.2

Projectes motor Propostes Accions Pressupost
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01 Ciutat Vella

El Raval sud i el Gòtic sud  
46
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01 Ciutat Vella

la Barceloneta

Sant Pere Santa 
Caterina i la Ribera

el Gòtic

Sant Antoni

el Poble Sec

el Raval

la Dreta de l’Eixample



2.3
Accions

Bloc 2 >
El Raval 
sud i el
Gòtic sud

El Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud 
estava conformat inicialment per un total 
de 28 accions que pretenien donar resposta 
a les necessitats i oportunitats del barri. El  
treball amb el territori i la pròpia dinàmica de 
desplegament del Pla, han brindat l’oportunitat 
d’anar definint i adaptant estratègies atents 
a les oportunitats i reptes que anaven sorgint 
i han permès incorporar 34 noves accions 
que han donat més força als plantejaments i 
objectius inicials.

El Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud 
està conformat actualment per un total de 62 
accions que aborden els 4 àmbits principals 
(Drets socials i habitatge, Educació, Activitat 
Econòmica i Ecologia Urbana). Al marge de les 
accions anomenades “transversals” i que són 
comunes a la majoria de plans,  podríem dir 
que el Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud 
pivota eminentment sobre 6 eixos o temàtiques:  

1. Dignificació de l’habitatge
2. Equipaments comunitaris
3. Salut comunitària
4. Educació
5. Activitat econòmica
6. Veïnificació dels barris

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau 
per entendre el Pla de Barris del Raval Sud i el 
Gòtic Sud.

Llistat de totes les accions  
del Pla de Barris del Raval sud 
i el Gòtic sud

1.1 | Ajuts per a la rehabilitació de finques d’alta complexitat 

amb clàusules antigentrificació.

1.2 | Mesures per mitigar el malestar en l’àmbit domèstic 

derivat de l’excés de soroll.

1.3 | Bon veïnatge proactiu: programes per a la millora de 

la convivència.

1.4 | Estudis d’habitabilitats vulnerables: suport als estudis de 

vulnerabilitat habitacional.

2.1 | Projecte per fer habitatge públic a Can Seixanta (vinculat 

a l’acció 3.1).

2.2 | Estudi dels canvis d’ús de les oficines municipals per 

habitatges.

2.3 | Estudis per a la creació d’habitatge públic d’emergència i 

exploració d’altres fórmules de tinença.

3.1 | Rehabilitació de Can Seixanta (equipaments i 

habitatge públic).

3.2 | Potenciació del Borsí com a nou equipament cultural de 

proximitat i com a espai veïnal.

3.3 | Veïnat per a l’acció comunitària: enfortiment de les 

xarxes i col·lectius veïnals per a la millora de la convivència i 

la cohesió social.

3.4 | Potenciació de comunitats diverses.

3.5 | Enfortiment i dinamització de la xarxa laboral del Gòtic.
3.6 | Millora de la capacitat de connexió de la xarxa laboral 
del Gòtic amb teixit ocupador del barri.
3.7 | Enfortiment de les xarxes.

3.7.1 | Reforç i acompanyament a entitats.
3.7.2 | Reforç a AMPAS i AFAS.
3.7.3 | “Nous lideratges”.
3.7.4 | Projecte Fotogràfic.

4.1 | Millora de la salut des d’una visió comunitària.

4.1.1 |  Persones Tècniques interculturals PICI.
4.1.2 |  Caminades “Movem el Raval”.
4.1.3 |  Activitat física al Gòtic.
4.1.4 |  “Xarxes Sense Gravetat”.
4.1.5 |  Estudi sobre Shabú.
4.1.6 |  Potenciació del treball sobre salut sexual  i 

reproductiva
4.1.7 |  “Aquí t’escoltem”.
4.1.8 |  Protocol Antimasclista.
4.1.9 |  “Baixem al carrer”.
4.1.10 |  Tallers de Memòria.

4.2 | Promoció de projectes de reconeixement i visibilització 

dels coneixements i dels sabers de les comunitats de diversos 

contextos culturals.

4.3 | Desplegament d’unitats de punt higiènic i de salut urbana 

en planta baixa. 

5.1 | Suport a les accions per avançar cap al model d’Escoles 

Educadores.

48
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5.2 | Suport al CEB per a millores TIC als centres.
6.1 | Suport al procés “Educació comunitària” i desplegament d’accions 

per reforçar la relació de les famílies amb els centres educatius.

6.2 | Redisseny d’espais de relació entre famílies i escoles.

6.3 | Impuls de projectes amb el teixit professional i associatiu que 

treballin l’educació i la cultura.

6.3.1 | “Baobab”.
6.3.2 | Arxiu de Memòria del Gòtic.
6.3.3 | Programa “Prometeus”.
6.3.4 | Programa “EXIT”.
6.3.5 | “Pista Negra”.
6.3.6 | Formacions esportives.

7.1 | Reforç en la compra i la gestió de locals per al desenvolupament 

d’activitat econòmica.

7.2 | Programa d’activació econòmica per a persones de col·lectius 

diversos i/o vulnerables.

8.1 | Reforç dels projectes existents d’ECSS.

8.1.1 | “El raval te cura”.
8.1.2 | “Mes que façanes”.
8.1.3 | “Creant Teixit”.
8.1.4 | “Les Comunitats Autofinançades”.
8.1.5 | “Makers per la Inclusió”.
8.1.6 | Treball a les Llar i Cures.
8.1.7 | Tapies 6, Centre Impulsor Economia Social.
8.1.8 | “Raval Km0 2017”.
8.1.9 | “Metzineres”.

8.2 | Formació a mida i acompanyament a joves i persones en situació 

d’atur de llarga durada 

8.2.1 | Obra i aprenentatge de rehabilitació: “Teixim barri”.

8.2.2 |  Formació i acompanyament a l’autoocupació 

mitjançant la gestió d’infraestructures a l’espai públic.

9.1 | Port(a) veïnal: veïnificació del Moll de la Fusta per guanyar espais 

per a usos de la vida quotidiana.

10.1 | Rambla del Raval i places de Vázquez Montalbán i de Salvador 

Seguí: redisseny d’espais i d’usos en clau veïnal i de vida quotidiana.

10.2 | Jardins de les Voltes d’en Cirés:

10.2.1 | Intervenció transversal per repensar-ne 

el disseny i les dinàmiques.

10.2.2 | Permeabilitat Centre Cívic Drassanes 
cap a Voltes d’en Cirés.

10.3 | Plaça de Sant Miquel: reurbanització per ampliar-ne els usos veïnals.

11.1 | Intervencions veïnificadores. Intervencions físiques en elements 

de l’espai públic: 

11.1.1 | Senyalització de pistes esportives. 
11.1.2 | Projecte participat als jardins dels Horts 
de Sant Pau.

11.2 | Dinamització veïnal en l’espai públic per afavorir-ne l’ús veïnal:

11.2.1 | La Caseta del Barri a Salvador Seguí.
11.2.2 | Jardins de les Voltes d’en Cirés.
11.2.3 | Plaça de Sant Miquel.

25%

55%

12%

8%

13
10

10 29

3.800.000 €

1.850.000 €

1.300.000 €

8.350.000 €

Total d’accions: 62

15.300.000€

Accions per bloc temàtic

Pressupost total 

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics
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Bloc 2 > 2.3.1
Actuacions destacades
Dignificació de l’habitatge

El dret a un habitatge digne i assequible és un dels 

drets bàsics del Dret a la Ciutat i és, alhora, un dels 

més amenaçants en el context del Raval sud i el Gòtic 

sud. En aquest context destaca una trama urbana 

molt envellida (més del 30% dels edificis necessiten 

una rehabilitació integral) i una composició social 

molt diversa sotmesa a la pressió constant del 

mercat immobiliari i l’especulació. El Pla de Barris 

ha posat el focus en situacions que habitualment 

queden fora de les subvencions ordinàries de 

rehabilitació de l’Ajuntament per ser casos extrems 

o molt específics, com poden ser les subvencions a 

finques d’alta complexitat o les ajudes per a canvi de 

finestres en zones de soroll per oci nocturn. Totes 

aquestes línies de treball han estat acompanyades de 

mesures i clàusules antigentrificació per evitar que la 

renovació d’immobles suposi una expulsió de la gent 

que hi viu.

El Pla de Barris  posa 
el focus en situacions 
que habitualment 
queden fora de les 
subvencions ordinàries 
de rehabilitació de 
l’Ajuntament

El Raval 
sud i el
Gòtic sud
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Rehabilitació de finques vulnerables
Drets Socials

Ajudes per a canvi de finestres per mitigar el malestar 
domèstic per soroll 
Drets Socials

Estudi pensions + atri 
Drets Socials

El programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat 

social i econòmica que presenten un estat de degradació tal 

que no garanteix unes condicions mínimes d’habitabilitat 

i/o seguretat parteix d’un acompanyament particular i 

continu a la comunitat, per tal de resoldre tots els esculls 

que normalment impossibiliten tirar endavant un procés de 

rehabilitació; així, s’ofereixen ajudes de fins al 100% de les 

quotes a suportar pels propietaris i es fa un acompanyament 

total tant en la tramitació de les ajudes com en el 

desenvolupament de les mateixes obres. El programa té un 

fort component d’anàlisi i acompanyament social i ha previst 

clàusules antigentrificació per evitar els possibles efectes 

perversos que podria tenir contra els llogaters el  fet de 

millorar les condicions de conservació de les finques.    

El programa ha assolit a finals del 2018 un total de 46 

finques estudiades, de les quals 21 han signat el conveni 

d’assessorament i 15 ja el conveni d’obres.

El Raval i el Gòtic són dos barris de la ciutat que es caracteritzen 

per un model econòmic i d’oci que de vegades genera molèsties 

i queixes entre la població resident: la gran proporció de l’oferta 

d’activitats de restauració i oci nocturn, la mobilitat en grups 

grans i l’acumulació de persones al voltant dels locals d’oci, 

entre d’altres, generen un soroll excessiu. Tenint en compte 

les indicacions de l’OMS, aquest és un veritable problema 

de salut pública, per la qual cosa és imprescindible anar 

impulsant polítiques públiques que el minimitzin. El “Programa 

d’arranjaments de finestres a Ciutat Vella” busca garantir la 

dignitat habitacional, especialment en els habitatges amb ús 

resident permanent, dels quals queden exclosos els HUT. El 

programa d’ajudes s´ha desplegat amb un acompanyament 

tècnic integral a les persones interessades i subvencions d’entre 

el 50% i el 90% en funció de la renda familiar.    

En aquesta primera edició es té un impacte sobre un màxim 

d’uns 150 habitatges.

Una altra línia de treball del Pla de Barris referent a 

l’habitatge és la desplegada respecte a l’estudi de les 

pensions existents i la determinació de quantes continuen 

fent una funció social, en tant que persones en situació d’alt 

risc d’exclusió social en fan ús com a habitatge permanent. 

Aquest estudi ha permès conèixer com la realitat del mercat 

immobiliari està fent reduir molt sensiblement aquestes 

pensions en favor de les turístiques i la situació d’emergència 

habitacional que provoquen quan tanquen. Aquesta línia 

d’estudi s’ha  complementat amb el treball realitzat per 

ATRI (Agrupacions Tàctiques de Repoblament Inclusiu), que 

ha consistit a determinar quines oportunitats d’edificació 

extraordinària existeixen al Raval sud i el Gòtic sud i a 

explorar costos i beneficis d’augmentar el parc d’habitatge 

públic amb petites promocions d’execució més ràpida, 

econòmica, justa i sostenible que els sistemes tradicionals. 

Import:  2.820.730 € 

Acció: 1.1

Import:  500.000 € 

Acció: 1.2

Import: 24.578 € 

Acció: 1.4
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Bloc 2 > 2.3.2
Actuacions destacades
Equipaments comunitaris

La forta davallada de població de Ciutat Vella i 

la substitució per població flotant ha suposat un 

afebliment de les xarxes veïnals i comunitàries que 

ha tingut conseqüències negatives sobre la cohesió 

social i la qualitat de vida del veïnat. L’enfortiment 

dels col·lectius, de les xarxes veïnals i de la vida 

comunitària és un dels objectius que ha perseguit 

els treballs de creació d’equipaments futurs, com 

seran el Borsí i Can Seixanta, i els presents, com la 

“Pista negra”. Equipaments de proximitat i de base 

veïnal que donin respostes diferents al barri segons 

el seu propi sentit, però sempre amb la capacitat 

de ser motor d’impactes positius i integradors al 

barri, com són la consolidació de relacions veïnals 

heterogènies, el foment juvenil de la participació i 

la pràctica inclusiva de l’esport o el treball sobre la 

memòria històrica. 

Un dels objectius 
que han perseguit els 
treballs de creació 
d’equipaments futurs 
és l’enfortiment dels 
col·lectius, de les 
xarxes veïnals i de la 
vida comunitària 

El Raval 
sud i el
Gòtic sud
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El Borsí i la seva relació amb la cultura
Drets Socials

Can Seixanta amb els joves i memòria + “KN60lab”
Drets Socials

“Pista negra”
Drets Socials - Educació

Quan el 2009 l’Escola d’Arts va tancar, l’edifici neoclàssic 

de Tiberi Sabater i Carné va caure en desús i en estat 

d’abandonament. Davant dels diversos rumors sobre la seva 

possible privatització, el veïnat el va reclamar per al barri 

i l’Ajuntament el va adquirir. Durant els darrers dos anys, 

des del Pla de Barris s’ha treballat per mediar i facilitar 

l’entesa dels agents que configuraran el futur equipament del 

Borsí: l’ampliació de la biblioteca Andreu Nin com a centre 

de referència de la literatura catalana contemporània i un 

equipament sociocultural comunitari gestionat per la mateixa 

plataforma veïnal. El consens de les parts ha sigut clau per 

elaborar un programa funcional que ha sigut el marc del concurs 

arquitectònic i, ja amb una proposta guanyadora, per continuar 

les tasques de disseny conjunt de criteris de rehabilitació i 

ús futur de l’edifici. Tanmateix s´ha habilitat la planta baixa 

de l´edifici del Borsí per a que comenci a ser ja una realitat 

cultural i de cohesió social del barri amb les activitats que s’hi 

desenvolupen per part de la plataforma veïnal, la biblioteca i 

l’Ajuntament, com exposicions fotogràfiques o activitats infantils 

relacionades amb el mateix projecte i el barri.

Previsió d’obra: mitjans del 2020

A finals del 2016 l’Ajuntament adquireix l’antiga casa-fàbrica de 

Can Seixanta a un fons inversors alemany que volia construir-

hi apartaments de luxe; es decidí que el futur edifici hauria de 

respondre a les necessitats del barri i el districte. Es determinà 

que el complex, de més de 5.000 metres quadrats, mantindria 

habitatge social i un equipament amb dos usos principals: 

el de memòria, allotjant-hi dues entitats com són l’Ateneu 

Enciclopèdic i la Factoria Heliogràfica, i un equipament juvenil, 

una de les principals mancances del barri del Raval. Des del Pla 

de Barris s’ha conduit el procés de disseny del futur equipament 

recollint i mitjançant entre les parts i els redactors del projecte, 

per tal de tenir un objectiu comú i consensuat. S´ha impulsat 

el projecte “KN60lab”, que fomenta la participació juvenil 

no vinculada a entitats des d’un equipament efímer situat al 

centre de la rambla del Raval. Aquest procés de participació 

juvenil està aconseguint treballar amb joves del barri per a que 

treballin en clau d´autogestió i apoderament per ser la llavor 

del futur equipament juvenil i, alhora, adaptar el seu disseny del 

futur a les seves necessitats i voluntats reals. 

El projecte neix amb l’objectiu de garantir el dret a la pràctica 

del criquet, un esport identitari de les comunitats del Pakistan 

i Bangladesh, i resoldre les dificultats que comportava aquesta 

pràctica a l’espai públic. S’acondiciona un pati escolar per 

allotjar aquesta pràctica i s’implementa, des dels serveis i 

entitats que atenen joves del barri del Raval, la Taula Jove del 

Raval, un projecte de dinamització de la pista, que acompanya 

els joves que practiquen criquet a l’espai públic perquè facin 

seva aquesta nova pista. El projecte aposta per la presència 

de professionals esportius, que són joves del Raval que han 

estat formats pel projecte de formació esportiva de la mateixa 

Taula Jove, els quals cogestionen, amb els usuaris de la pista, 

les normes, la planificació i la distribució de l’oferta esportiva. 

Aproximadament el 70% dels joves usuaris de la pista són 

joves que no estan vinculats a entitats i serveis, i el pas per 

aquest espai permet ser un canal de derivació de les seves 

necessitats i demandes.

Import: 11.384 € 

Acció: 3.2

Import: 176.308 € 

Acció: 3.1

Import: 101.118 € 

Acció: 6.3.5
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Bloc 2 > 2.3.3
Actuacions destacades
Salut comunitària

Ciutat Vella, i en especial el Raval i el Gòtic, 

concentren una gran quantitat de serveis i entitats 

que atenen la salut de les persones, entesa des 

d’una perspectiva integral. 

Aquest ric però també complex teixit associatiu i 

de serveis, sumat a les diverses realitats de vida 

del veïnat o de les persones que fan ús d’aquestes 

entitats i serveis, necessita una xarxa ben 

coordinada i amb una forta implicació comunitària. 

Al Raval, des del 2010, el projecte d’intervenció 

comunitària intercultural coordina el procés de 

salut comunitària, i al Gòtic, el setembre del 2016, 

el programa de Treball als barris de l´Agència 

de Salut Pública de Barcelona, aglutina les 

experiències existents en un nou grup comunitari 

de salut. El Pla de Barris s’ha incorporat a aquests 

espais comunitaris, ha definit conjuntament les 

necessitats en relació amb la salut de la població i 

desplega accions concretes per donar-hi respostes.

El teixit associatiu 
i de serveis 
necessita una xarxa 
ben coordinada 
i amb una forta 
implicació 
comunitària

El Raval 
sud i el
Gòtic sud
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Mediadores i referents comunitàries de salut
Drets Socials

Prevenció del consum del Shabú a la comunitat filipina
Drets Socials

Potenciació del treball sobre salut sexual i reproductiva
Drets Socials

Perspectiva de gènere en l’ús de les pistes esportives 
públiques i protocol antimasclista en les festes comunitàries 
Drets Socials

El Pla de Barris reforça la participació de la població de 

diversos contextos culturals en el procés de salut comunitària 

del Raval. S´han incorporat dues mediadores interculturals 

en l’equip tècnic del procés, permetent recollir, mitjançant 

col·loquis, les inquietuds i necessitats d’aquests col·lectius en 

relació amb la seva salut i generant dues estratègies que ajuden 

a trencar les barreres d’accessibilitat d’aquesta població als 

recursos del barri: s’han creat grups de diàleg “Parlem de salut” 

entre dones de diversos contextos culturals i professionals 

sanitàries que comparteixen sabers i acosten mirades, i s’ ha 

generat la figura “Referent comunitària de salut”, que fa d’enllaç 

entre aquestes comunitats i els serveis i recursos del barri.

Una trentena de dones del Pakistan, Bangladesh i el Marroc han 

participat en el “Parlem de salut” durant el 2018 i el 2019.

Amb aquesta mateixa perspectiva intercultural, es recull 

la preocupació creixent que expressen en els darrers anys 

diferents entitats del teixit associatiu filipí i diferents actors 

locals i de l’administració, pel consum de shabú en la comunitat 

filipina, i es realitza una recerca sobre aquesta problemàtica. 

S’impulsen accions formatives per a professionals sanitaris 

i socials sobre aquesta temàtica, i s’elabora una estratègia 

d’abordatge comunitari que contribueix a la prevenció en la 

població adulta consumidora i les seves families; s’elaboren, 

conjuntament amb la comunitat filipina, uns materials 

pedagògics adaptats culturalment, que informen sobre 

l’adicció, les causes i conseqüències del consum, i orientacions 

al tractament. Tot el procés es treballa conjuntament amb 

una entitat referent en interculturalitat, CEAi, i una entitat 

sanitària de la comunitat filipina, EAMISS.

Fruit de la diagnosi compartida en els dos processos de salut 

comunitària, emergeixen com a necessitats prioritàries l’abordatge 

de la salut sexual reproductiva i afectiva, especialment en la 

població jove, i la  reducció de la prevalença de les infeccions 

de transmissió sexual en població jove i adulta. El Pla de Barris 

està fent un treball conjunt amb l’estratègia compartida de salut 

sexual de Barcelona, i impulsa un model de promoció de la salut 

sexual des d’un enfocament de drets, centrat en el benestar de les 

persones, que cerca analitzar i transformar l’estructura social i 

les dinàmiques socials que generen les desigualtats que dificulten 

l’exercici d’aquests drets. S’ha engegat una experiència pilot en 

la formació a professionals sanitaris i socials d’entitats i serveis, 

incorporant un acompanyament expert, perquè els professionals 

formats duguin a terme accions de sensibilització amb el col·lectiu 

amb el qual treballen. En paral·lel, s’està treballant les especificitats 

en relació amb l’abordatge de les infeccions de transmissió sexual.

El projecte d’acompanyament en l’abordatge de la dinamització 

de “Pista negra” i altres espais públics des de la perspectiva de 

gènere neix de les dificultats observades en els darrers anys 

quant a l’accés i ús  d’aquests espais per part de les noies joves 

dels dos barris. L’anàlisi d’aquestes restriccions, la detecció i 

ampliació de les estratègies de resistència de les joves permet 

potenciar la participació, integració i apoderament de les veïnes 

joves. Tanmateix s’han dut a terme stands informatius sobre les 

violències sexuals a les festes comunitàries

Import: 74.892.44 € 

Acció: 4.1.1 Import:  6.000 € 

Acció: 4.1.5

Import: 74.481  € 

Acció: 4.1.6

Import: 20.420 € 

Acció: 4.1.8
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Bloc 2 > 2.3.4
Actuacions destacades
Educació

Els centres educatius del Raval sud i el Gòtic sud 

són centres d’alta complexitat, condicionats pels 

determinants socioeconòmics de l’entorn, amb alts 

nivells d’absentisme, un elevat nombre d’alumnat 

amb necessitats educatives especials i una elevada 

mobilitat de l’alumnat, així com una alta proporció 

d’alumnat d’origen cultural divers i d’incorporació 

tardana. El Pla de Barris ha reforçat l’educació 

reglada, mitjançant una dotació extraordinària de 

professionals de l’àmbit psicosocial als centres, que 

asseguren l’atenció global dels infants i les seves 

famílies, i potenciat l’accés dels i les joves a les 

universitats a través del Programa  “Prometeus”.

També ha potenciat diverses iniciatives d’entitats, que 

treballen en clau comunitària 

generant processos d’enfortiment i d’apoderament del 

teixit juvenil en clau d’interculturalitat i de gènere. 

I s’està treballant, sobre la necessitat detectada de 

potenciar espais i processos que apoderin infants 

i joves més enllà de lògiques professionalitzades 

de tutela i acompanyament per fomentar-ne la 

participació lliure i l’autonomia personal.

Potenciar espais i 
processos que apoderin 
infants i joves més 
enllà de lògiques 
professionalitzades de 
tutela i acompanyament 
per fomentar-ne la 
participació lliure i 
l’autonomia personal

El Raval 
sud i el
Gòtic sud
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Pla de Barris potencia aquests dos projectes que busquen la 

transformació social de les persones i dels entorns educatius i 

comunitaris mitjançant l’exploració científica i la utilització de les 

TIC.

“RAVALSTEAM” està promovent disciplines STEAM 

(Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) en 

col·laboració amb la UPF, l’escola i AMPA Drassanes i l’institut 

Milà i Fontanals mitjançant 90 hores de tallers d’impressió 

3D, objectes interactius, programació o robòtica, entre 

d’altres, als dos centres educatius. També està incentivant les 

relacions educatives entre infants, pares i professors i centres 

universitaris, de primària i secundària, i millora l’atractiu 

dels centres per combatre els riscos de segregació escolar. 

El projecte “Makers per la inclusió” desenvolupat per la 

cooperativa Col·lectic s’ha centrat a promoure les necessitats 

formatives, curriculars i de recursos per a infants i joves en 

robòtica, impressió 3D i a altres tecnologies a priori percebudes 

com a inaccesibles. Un total de 132 persones s´han beneficiat 

d´aquest projecte, 42 infants, 74 joves i 28 persones adultes.

L’alumnat de batxillerat del Raval, per motius econòmics, 

lingüístics, d’expectativa educativa i d’imaginari, accedeix a 

la universitat de forma minoritària. El projecte “Prometeus” 

incentiva, motiva, acompanya i tutoritza a joves del 

Raval per tal d’accedir a la universitat, des de les seves 

capacitats, possibilitats i desitjos, superant estigmes, 

prejudicis i obstacles vinculats a l’origen i la condició social. 

El treball se sosté en la línia de promoure la gratuïtat dels 

graus universitaris mitjançant premis, beques-salari, i en 

l’acompanyament i tutorització de l’alumnat des de l’institut 

fins a la finalització de la universitat. El projecte és una aposta 

compartida entre l’administració local i educativa, la iniciativa 

privada, els centres educatius de secundària públics del Raval 

i l’àmbit universitari. El darrer any Prometeus ha estat una 

realitat per a més de 40 joves, 27 noies i 13 nois del Raval de 

diversos contextos culturals (orígen bengalí, marroquí, filipina, 

argentina, pakistanesa, espanyola, romanesa o xinesa) dels 

qual el 95% han assolit el curs universitari complet. 

En el context de densitat urbanística i d’ús de l’espai públic al Raval 

i el Gòtic, els centres escolars tenen dificultats per mostrar-se a 

la comunitat i tendeixen a replegar la seva missió educativa cap 

a l’interior de les instal·lacions educatives. Amb les mesures de 

govern “Omplim de vida els entorns escolars” i “Cap a una política 

de joc a l’espai públic”, l’Ajuntament posa el focus en els infants i 

el seu dret a la ciutat, i el Pla de Barris fa una aposta perquè els 

entorns escolars siguin redefinits com a espais confortables, segurs, 

lúdics i comunitaris. S’aposta per fer una proposta d’actuació a 

les escoles Rubén Darío, Drassanes i Collaso i Gil, centres amb 

diferents situacions de complexitat en el seu entorn més immediat, 

on la redefinició dels espais d’entrada, en aquesta lògica d’espais 

amables, permetrà generar nous i millors espais de socialització de 

la comunitat educativa, infants, famílies i professionals del centre 

educatiu, i de la vida comunitària en general.

Al barri del Raval i el Gòtic existeixen moltes entitats 

socioeducatives que treballen amb infants i joves des d’un 

model basat en un acompanyament i una tutorització d’infants. 

El projecte “Baobab”, però,  té l’objectiu de promoure el 

lleure educatiu basat en la participació i l’autogestió d’infants 

i joves que cerca que les veus dels infants i joves estiguin 

reconegudes com a agents actius i transformadors del seu 

entorn. S’ha aconseguit coordinar a diversos esplais i caus 

del Raval i el Gòtic, enxarxar-los per apoderar-los, generar 

sinergies de col·laboració amb taules i projectes del territori i 

diversificar els perfils dels infants i joves participants, així com 

dels equips educatius que els acompanyen. 

Import: 61.583 € 

Acció: 8.1.5

Import: 54.410 € 

Acció: 6.3.3

Import: 18.278 € 

Acció: 6.2

Import: 25.313  € 

Acció: 6.3.1

Eix de ciència i tecnologia en els centres escolars: 
“RAVALSTEAM” i “Makers per la inclusió” 
Activitat Econòmica - Educació

Projecte “Prometeus”: suport d’accés  
a la universitat 
Educació

Millora dels espais d’entrada dels centres escolars 
Educació – Ecologia Urbana

Projecte “Baobab”
Educació 
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Bloc 2 > 2.3.5
Actuacions destacades
Activitat econòmica

Tot i que el Raval i el Gòtic són dos barris d’un 

districte molt dinàmic econòmicament, en destaca 

la taxa d’atur per sobre de la mitjana de la ciutat 

amb col·lectius específics amb un índex de 

vulnerabilitat preocupant, com ara les persones 

en situació d’atur de llarga durada o la franja 

juvenil amb un alt nivell de fracàs escolar en un 

context d’alta complexitat. El Pla de Barris ha estat 

una oportunitat per vincular aquests col·lectius 

a processos i projectes d’ocupació lligats a les 

oportunitats que sorgeixen de la centralitat i el 

dinamisme del districte, com la formació i ocupació 

en gestió d’infraestructures efímeres per actes a la 

via pública o la rehabilitació d’edificis. A més, s’ha 

fomentat la diversificació econòmica amb el suport 

a deu iniciatives d’economia social i solidària del 

territori, o adquirint nous locals públics en planta 

baixa per nodrir el pla de baixos de protecció oficial 

per facilitar una determinada activitat econòmica 

d’interès estratègic per a la diversificació 

econòmica desitjada. Una diversificació que s’està 

afrontant també des de la diversitat cultural amb 

el projecte de dinamització socioeconòmica del 

col·lectiu d’origen pakistanès i bengalí en les seves 

llengües maternes.

Oportunitat per 
vincular els col·lectius 
amb un alt índex 
de vulnerabilitat a 
processos i projectes 
d’ocupació lligats 
a les oportunitats 
que sorgeixen de 
la centralitat i el 
dinamisme del districte

El Raval 
sud i el
Gòtic sud
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La compra pública de locals en planta baixa s’ha realitzat 

per reforçar la línia de treball compartida amb el Pla de 

desenvolupament econòmic de Ciutat Vella de foment de 

la diversificació de l’activitat econòmica en planta baixa 

desplegant la figura dels BPO (Baixos de Protecció Oficial). 

Aquesta nova figura és una eina per garantir i preservar 

la diversitat i pluralitat d’activitat econòmica desitjable 

al teixit urbà. Mitjançant concurs s’ha atorgat els locals a 

les iniciatives que millor encaixen en els criteris marcats, 

amb un lloguer per sota del preu de mercat. Iniciatives 

de comerç de proximitat, productes reciclats o iniciatives 

d’arquitectura social són algunes de les activitats que han 

esdevingut una realitat en el marc d’aquest programa. 

Per tal d’ampliar el nombre de locals disponibles per a 

BPO s’ha dissenyat un procediment administratiu de 

compra pública amb un pressupost d’1,4 milions d’euros 

mitjançant concurs amb uns criteris de preus per zones i 

carrers en què els propietaris privats opten a vendre el seu 

local. Aquesta actuació contempla, a més de la compra, la 

rehabilitació en cas necessari del local.

S’ha aprofitat l’oportunitat d’impulsar l’economia cooperativa, social 

i solidària del territori tant mitjançant el reforç de deu iniciatives 

existents als dos barris per donar suport a nous projectes. Alguns 

d’aquests projectes són d’apoderament individual i col·lectiu, com el de 

“Comunitats autofinançades”, una iniciativa d’emprenedoria dirigia a 

dones en risc d’exclusió social i basat en la metodologia grup lending, 

amb més de 35 participants, o el projecte “Creant teixint”, que ha 

generat sinergies entre entitats socials, acadèmiques i comerciaals 

per comercialitzar productes tèxtils fabricats per persones en risc 

d’exclusió social. Altres projectes als quals s’ha donat suport són, 

per exemple, el Centre Impulsor de l’Economia Social del Raval, 

incubadora de projectes d’economia social del raval, o “Aparadors: 

més que façanes”, una iniciativa comunitària que ha format i insertat 

laboralment a persones mitjançant la millora dels aparadors i les 

façanes de carrers per afavorir-ne la dinamització comercial

El Banc de Recursos Mancomunat de Ciutat Vella és una iniciativa 

publicocomunitària impulsada per l’agrupació d’entitats del Raval 

ITAKA i l’administració local (Barcelona Activa, Districte de Ciutat 

Vella i Pla de Barris) dona servei a les entitats socials i culturals 

del districte mitjançant el préstec i la cessió gratuïta de materials 

diversos per realitzar les seves activitats majoritàriament a la 

via pública. Es tracta d’un espai obert on les entitats i col·lectius 

poden compartir i cedir els seus recursos –cadires, equips de so, 

tarimes, carpes, etc o d’altre tipus com pedagògics.– i mitjançant 

la seva mancomunació fomentar el treball en xarxa, l’eficiència i 

les sinergies entre el teixit associatiu del districte. Durant el seu 

primer any s’han fet mes de 900 mancomunacions i 50 serveis de 

muntatge i desmuntatge d’ifraestructura a la via pública. El Banc 

de Recursos Mancomunat també reutilitza i torna a possar en valor 

material que li cedeixen equipaments públics i entitats privades. A 

més, el projecte està implicant la formació i contractació de joves 

del districte sense titulació acadèmica que s’ocupen de la gestió i el 

manteniment del Banc, fet que permet proporcionar-los l’oportunitat 

d’accedir al món laboral per mitjà d’una experiència de feina positiva 

que doni peu a potenciar-ne les capacitats.

La xarxa laboral va néixer el 2013 com una iniciativa en col·laboració 

entre entitats públiques i privades davant del risc d’exclusió social 

que pateix el veïnat del barri Gòtic per la gentrificació i turistificació, 

Aquesta xarxa vetla per la inserció sociolaboral de les persones a 

risc d’exlusió esdevenint un pont entre els serveis públics i el teixit 

social i empresarial de manera comunitària. El Pla de Barris ha 

reforçat el treball intern de la xarxa, ha facilitat l’elaboració d’un 

projecte conjunt entre les entitats d’espai de conciliació per a famílies 

monoparentals i ha potenciat la visibilització de la pròpia xarxa al 

barri i al teixit ocupador.    

“Teixim barri” és un projecte que ha visibilitzat com la rehabilitació 

d’immobles pot ser un procés ric i valuós de màxim retorn social per 

als barris. Un treball en xarxa interdisciplinar entre entitats socials i 

del tercer sector (Habitat3, FIBS Família i Benestar Social, Impulsem 

SCCL i La Boqueria Arquitectes), l’administració pública (Districte de 

Ciutat Vella i Pla de Barris) i un propietari privat de tres pisos que ha 

cedit durant deu anys per a ús social i que permet una rehabilitació de 

valor social integral. La rehabilitació interior feta dels pisos s’ha fet amb 

un procés formatiu i d’ocupació amb setze persones del món de l´obra 

en situació d’atur de llarga durada i.ha permès que sis persones grans 

del barri puguin continuar vivint al barri. Aquest innovador projecte és 

una cruïlla de noves experiències al voltant de l’acompanyament social,  

l’ocupabilitat de col·lectius desfavorits i el reforç d’habitatges socials

Import: 1.502.600 € 

Acció:7.1

Import: 136.446 € 

Acció: 8.1

Import: 62.627 € 

Acció: 8.2.2

Import: 15.000 € 

Acció: 3.5

Import: 56.777 € 

Acció: 8.2.1

Baixos de protecció oficial
Activitat Econòmica

Projectes d’economia socials i solidaris de formació  
i inserció laboral 
Activitat Econòmica

Banc de Recursos Comunitari de Ciutat Vella
Activitat Econòmica

Reforç de la xarxa laboral del Gòtic
Activitat Econòmica – Drets Socials

Formació i ocupació vinculat a la rehabilitació d’interiors 
d’habitatges 
Activitat Econòmica
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Bloc 2 > 2.3.6
Actuacions destacades
Veïnificació dels barris

Tant el Raval com el barri Gòtic, en la seva condició 

de barris històrics del centre de Barcelona, viuen en 

una continua presència aclaparadora de visitants 

i turistes. Aquesta circumstància fa que s’hagi 

desequilibrat l’ús que es fa d’alguns carrers i places 

on queda minimitzat, precisament, l’ús veïnal i de 

vida quotidiana. Per aquest motiu el Pla de Barris 

ha treballat per fer una reconfiguració de l’espai 

públic en clau “veïnificadora” per tal de, recollint les 

necessitats de la gent que viu al barri, l’espai públic 

doni resposta i potencii aquests usos quotidians, 

com ara incrementant les zones de jocs infantils, 

espais a l’ombra on seure i zones de trobada, espais 

lúdics familiars, zones verdes o altres espais on 

poder fer activitats físiques intergeneracionals. A 

més d’aquest treball de redefinició de l’espai públic 

s’han potenciat dinamitzacions culturals d’alguns 

d’aquests espais per tal d’incorporar-los de nou a 

l’imaginari col·lectiu veïnal, iniciant així canvis de 

dinàmiques i millorant la convivència.

Reconfiguració de 
l’espai públic en 
clau “veïnificadora” 
per tal que l’espai 
públic doni 
resposta i potencii 
els usos quotidians

El Raval 
sud i el
Gòtic sud
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4

79

2

6

3

1 | Reurbanització i millores dels Jardins 
Voltes d’en Cirés per potenciar l’ús i la 
programació d’activitats entre el veïnat i els 
equipaments
al voltant dels Jardins.

2 | Reurbanització i millores de la rambla 
del Raval, plaça Salvador Seguí i plaça 
Vázquez Montalbán per dinamitzar els 
espais, potenciar els usos veïnals, afavorir la 
convivència i connectar els tres espais.

3 | Millores de l’espai superior del Moll 
de la Fusta, “la Balconada”, per a la seva 
veïnificació amb ombra, espais d’activitat 
física i joc, zones de trobada i activitats.

4 |  Millores de la façana del Casal Infantil 
del Centre Cívic creant un nou accés des dels 
Jardins de Voltes d’en Cirés.

5 | Millores dels espais d’entrada a les escoles 
escola Drassanes, escola Rubén Darío i escola 
Collaso i Gil per afavorir els espais d’estada i 
trobada infantil i familiar.

6 | Remodelació de la plaça Sant Miquel: nou 
espai sense cotxes i ampliació de la zona de 
jocs i dels espais familiars i d’activitats veïnals.

79 | Millora d’horts de Sant Pau per a la 
potenciació dels seus usos veïnals vinculats a 
l’esport, l’oci i l’espai verd.

_Plànol amb la ubicació de les obres 
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Després de diferents accions participatives per recollir la vivència 

i les necessitats del veïnat d’aquest àmbit s’ha redactat un projecte 

que prioritza emfatitzar l’ús de vida quotidiana dels espais 

potenciant-ne el confort, augmentant-ne la percepció de seguretat 

i higiene i interconnectant-hi millor els tres àmbits. Aquesta 

obra, en execució des del mes de març, millora la visibilitat a 

la Rambla del Raval canviant la vegetació per especies baixes i 

renovant i ampliant tota la il.luminació. Es reforça el tram central 

de la Rambla com a gran plaça amb la ubicació d’uns nous jocs 

infantils, una font,  una cabina de lavabo autorrentable, mobiliari 

que permeti la trobada i reubicant allà el gat de Botero. Es millora 

la connexió peatonal  entre aquest tram central i la plaça Vazquez 

Montalban que alhora guanyarà espai verd, jocs pintats al terra i 

pistes de pilota petita com pimpom o badmnton. Una instal·lació 

lumínica interactiva al passatge de l’edifici millora la connexió entre 

aquesta i.la plaça Salvador Seguí, que a la seva vegada augmenta 

l’arbrat a carrer robadors davant la Filmoteca, reubica la càrrega 

i descarrega i refà els seus jocs infantils per un gran espai jugable 

sense tanques i amb més il·luminació.

Aquest espai públic de mida considerable presenta una 

diagnosi d’infrautilització i tendència a concentrar molts 

usos no desitjats degut, entre altres factors, al disseny del 

mateix espai. S’ha fet un procés de participació específic 

amb els infants del casal infantil, la gent gran de la residència 

i el veïnat en general. El resultat és que s’han marcat les 

pautes dels nous jardins, s’ ha prioritzat els espais oberts 

sense racons, amb circulacions clares, s’ha renovat i millorat 

la il.luminació, s’ han fet nous jocs infantils i juvenils, i s´ha 

creat nous usos d´espais com la nova zona de petanca al 

costat del centre de dia de la gent gran.  Aquest nou espai 

públic, inaugurat el 4 de març, està emmarcat en una mirada 

de millora global de l àmbit que recull altres actuacions com 

les dinamitzacions socioculturals de l´espai, la millora d ela 

façana del casal infantil per crear una porta d’ accés a les 

famílies i infants des dels jardins o la reurbanització dels 

carrers Est, Arc del teatre i Guàrdia.

Import: 1.226.000 € 

Acció: 10.1

Import: 1.095.000 € 

Acció: 10.2

Millora dels entorns de la rambla del Raval i les places de 
Vázquez Montalbán i Salvador Seguí
Ecologia Urbana

Nous jardins de les Voltes d’en Cirés
Ecologia Urbana
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Aquest projecte parteix d’una reclamació històrica del veïnat de 

recuperar la plaça per a usos veïnals en vers els d’aparcament 

i circulació rodada que la caracteritzava. Després de diversos 

consells de barri participatius i de catalitzar treball de diversos 

col·lectiu del barri s’ha fet un treball d’elaboració d’un projecte 

que resolgués la alta complexitat de l’entorn cercant consensos 

en tots els agents implicats, tant públics com veïnals i privats. 

S’ha realitzat una prova pilot des de juny 2018 amb l’objectiu 

posar les persones al centre i reduir els vehicles rodats prohibint 

l’aparcament al centre de la plaça i reubicant la càrrega i 

descàrrega i aparcament de mobilitat. S’ha aconseguit dotar d’una 

nova vida peatonal i de caire veïnal desbordant els jocs infantils i 

creant zones d’estada i activitats al centre de la plaça. Tots aquests 

aspectes queden recollits al projecte i l’obra que s’inicia el mes 

d’abril amb la que es guanya  tota una plaça en clau de ciutat 

jugable amb jocs infantils i juvenils innovadors i espais d’estada 

intergeneracional amb nova plantació d’arbrat i zones de paviment 

tou. Donat el caràcter històric de la zona es renova tot el paviment 

de la plaça i es milloren serveis com clavegueram o il·luminació. 

El Moll de la Fusta mostra una alarmant desproporció entre 

superfície d’espai públic i poques activitats veïnals i de vida 

quotidiana. Aquest projecte sobre la Balconada del Passeig 

Colon, concebuda com a primera fase d’una estratègia a llarg 

termini per reconnectar peatonalment el barri Gòtic amb el 

mar, convida a superar el caràcter dur i de pas longitudinal que 

actualment té l’espai per a esdevenir un lloc de trobada i ús amb 

la creació de zones d’ombra per tal de millorar les condicions 

de confort del veïnat; S’ha treballat un projecte que millora les 

condicions “humanes” i d’ús quotidià de l’espai per garantir 

per exemple ombra, la pèrgola de mes de mil metres quadrats 

d’ombra, més verd i bancs amb  les jardineres davant de la 

Plaça Duc de Medinaceli amb les pistes de petanca , espais per 

a jocs lliures escolars i zones per joves amb graderies i miralls 

per ballar o espais de llibreria per intercanvi lliure de llibres. 

La il·luminació de tota la balconada també es renovarà per a 

mantenir el caràcter monumental del front litoral però a l’hora 

recuperant l’escala humana d’aquest àmbit.

Import: 2.125.000 € 

Acció: 10.3

Import: 2.190.000 € 

Acció: 9.1

Plaça de Sant Miquel: reurbanització per ampliar-ne
els usos
Ecologia Urbana

La Balconada al Moll de la Fusta 
Ecologia Urbana
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Pressupost induït de districte

Drets socials

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Situacions d’habitabilitat precàries
Augment del preu de lloguer
Necessitat d’un major parc d’allotjament per atendre situacions d’emergència
Diversitat cultural i d’origen de la població
Pressió dels usos turístics i efectes de l’especulació immobiliària i l’oci nocturn
Problemes de convivència per la presència del centre de consum assistit
Alta presència de persones sense llar
Afebliment de les xarxes veïnals
Xarxa molt organitzada d’entitats professionalitzades
Necessitat de recolzar projectes de salut existents i engegar-ne de nous amb visió comunitària

A | Afavorir el dret a l’habitatge digne
B | Augmentar la cohesió social
C | Promoure la salut comunitària

Educació

·
·
·
·

Escoles i instituts amb alta complexitat
Baix nivell formatiu al Raval
Importància del paper de l’educació no reglada
Necessitat de reforçar les relacions entre famílies i centres educatius

Ecologia urbana

· Poc espai públic i sobreocupat (turisme, terrasses de bars…) I | Aconseguir nous espais públics
J | Equilibrar els usos de l’espai públic per millorar la 
convivència

Activitat econòmica

·
·

Taxa d’atur elevada
Turisme com a activitat econòmica principal, però genera llocs de treball precaris

F | Afavorir la dinamització de plantes baixes  
i l’activitat econòmica
G | Fomentar l’ocupabilitat
H | Impulsar l’economia cooperativa, social i solidària

Bloc 2 > 2.3.7
Visió global | Esquema
El Pla de Barris del Raval sud i el Gòtic sud  

Diagnosi Objectius específics

D | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit 
educatiu
E | Promoure l’educació en el lleure i la cultura, i crear 
espais i dinàmiques de relació entre famílies i escoles
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7.500.000 €

8.350.000 €

01 Rehabilitació de finques d’alta complexitat i dignificació de les condicions de vida domèstica
02 Augment del sostre d’habitatge públic i estudi de respostes a l’emergència habitacional
03 Can Sixanta i el Borsí: nous equipaments per millorar la xarxa veïnal i comunitària

04 Millora de la salut des del vessant comunitari

1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4
2.1 | 2.2 | 2.3 
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4  | 3.5  | 3.6   
3.7
4.1 | 4.2 | 4.3

1.300.000 €

05 Avenç cap al model d’escoles enriquides
06 Potenciació de projectes culturals i d’educació en el lleure i comunitària

5.1 | 5.2 | 
6.1 | 6.2 | 6.3

3.800.000 €

09 Veïnificació del Moll de la Fusta per guanyar nous espais públics
10 Replantejament de tres espais públics per afavorir noves dinàmiques d’ús
11 Intervencions per afavorir dinàmiques de veïnificació de l’espai públic

9.1
10.1 | 10.2 | 10.3
11.1 | 11.2

1.850.000 €

07 Activació de les plantes baixes i foment de l’activitat econòmica vinculada
08 Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària

7.1 | 7.2
8.1 | 8.2
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07 Horta-Guinardó

Sant Genís dels Agudells  
i la Teixonera

66
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07 Horta-Guinardó

Sant Genís dels Agudells

Montbau

Sant Gervasi - 
la Bonanova

Vallcarca i els 
Penitents

el Coll

la Teixonera
la Clota

la Vall d’Hebron
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2.4
Accions

Bloc 2 >
Sant Genís 
dels Agudells  
i la Teixonera 

El Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells 
i la Teixonera estava conformat inicialment 
per un total de 30 accions que pretenien donar 
resposta a les necessitats i oportunitats del 
barri. El  treball amb el territori i la pròpia 
dinàmica de desplegament del Pla, han brindat 
l’oportunitat d’anar definint i adaptant 
estratègies atents a les oportunitats i reptes 
que anaven sorgint i han permès incorporar 
21 noves accions que han donat més força als 
plantejaments i objectius inicials.

El Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i 
la Teixonera està conformat actualment per 
un total de 51 accions que aborden els 4 àmbits 
principals (Drets socials i habitatge, Educació, 
Activitat Econòmica i Ecologia Urbana). Al 
marge de les accions anomenades “transversals” 
i que són comunes a la majoria de plans,  podríem 
dir que el Pla de Barris de Sant Genís dels 
Agudells i la Teixonera pivota eminentment 
sobre 5 eixos o temàtiques:  

1. Gent gran. Envelliment saludable
2. Dinamització juvenil a Sant Genís dels 
Agudells
3. Educació i cultura
4. Memòria popular col·laborativa
5. Ocupació i economia social i solidària
6. Millora de l’espai públic

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau 
per entendre el Pla de Barris de Sant Genís dels 
Agudells i la Teixonera.

Llistat de totes les accions del 
Pla de Barris  de Sant Genís dels 
Agudells i la Teixonera 

1.1 | Creació d’una diagnosi acurada de la gent gran.

1.2 | Baixem al carrer (Creu Roja).

1.3 | Projecte “Anem!”.
1.4 | “I tu, ja et cuides?” Cuidem els cuidadors.
1.5 | L’agenda. Programa d’activitats per a  
persones grans.
1.6 | Fem Salut a la piscina.
1.7 | “Activa’t als parcs” / “Ens movem”.
2.1 | Creació d’espais físics per a joves a través de l’esport 

saludable a Can Soler, amb la participació dels mateixos 

joves en el disseny, la gestió i la posterior dinamització 

d’aquest espai.

2.2 | Adequació d’un nou espai per a adolescents i joves al 

Centre Cívic Casa Groga.

3.1 | Projecte de recuperació de la memòria històrica.

3.2 | Projecte fotogràfic.

4.1 | Adequació del nou local d’entitats al carrer de la 

Bòbila, a la Teixonera.

4.2 | Suport a entitats dels dos barris.
4.3 | Banc de recursos comunitaris.
5.1 | Programa de rehabilitació de finques vulnerables.

6.1 | Suport al projecte “Integrasons”.

6.2 | Programa “Baobab”. Campaments urbans.
6.3 | Suport a les accions per avançar cap al model 

d’escoles enriquides.

6.4 |  TIC per als joves.
6.5 |  Barris en dansa.
6.6 |  Programa “Èxit estiu instituts”.
6.7 |  Activitats de circ a SGA.
6.8 |  Projecte “Seguim II” a SGA.
6.9 |  Servei esplais. Programa “Baobab”.
7.1 | Suport i impuls de l’esplai de Sant Cebrià.

7.2 | Millora d’espais infantils.
8.1 | Construcció d’una escola bressol a la Teixonera i, si 

escau, un nou espai familiar.

9.1 | Projectes d’impuls de l’ocupació vinculats als serveis 

sanitaris i de cures. Fundació ARED.

9.2 | Barri d’oficis.
9.3 | Establiment i gestió d’un servei itinerant 
d’orientació i suport laboral als barris de la Verneda 
i la Pau, Trinitat Nova, Vallbona, Sant Genís dels 
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Agudells i la Teixonera.
9.4 | Convocatòria de subvencions.
10.1 | Projectes d’acompanyament a iniciatives al voltant 

dels serveis a la gent gran i la dinamització de Can Soler 

i la Campa.

10.2 | Difusió de l’ECSS al territori.

10.3 | Punt itinerant. Servei itinerant 
d’acompanyament de les economies socials
i solidàries.
10.4 | Exploració de l’economia de les cures.
10.5 | Dinamització d’usos a Can Soler. 
10.6 | Convocatòria de subvencions.
11.1 | Creació d’usos comunitaris a l’entorn de Can Soler, 

proposats en el marc d’una taula creada per a aquest fi, 

en l’àmbit mediambiental, de l’esport i el lleure. 

11.2 | Millora dels accessos a Can Soler.

11.3 | Millora de l’entorn proper a Can Soler.

11.4 | Centre de la natura a Can Soler.
12.1 | Millora de l’espai esportiu comunitari de la Campa.

13.1 | Reurbanització del carrer d’Olvan, a Sant Genís 

dels Agudells.

13.2 | Reurbanització de l’avinguda d’Elies Pagès, a Sant 

Genís dels Agudells.

13.3 | Reurbanització dels entorns del casal de gent gran, 

a la plaça de Meguidó, a Sant Genís dels Agudells.

13.4 | Millora de la urbanització i l’accessibilitat de la 

plaça del Doctor Matias Guiu, a la Teixonera.

13.5 | Millora dels jardins dels carrers de Tir, i de Judea, a 

Sant Genís dels Agudells.

14.1 | Facilitació de la connexió entre Sant Genís i 

Montbau, pel carrer de Nínive.

14.2 | Creació d’escales mecàniques al passatge dels 

Canadencs, a la Teixonera.

14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic.

14.6 | Creació d’escales mecàniques al carrer de la 
Mare de Déu dels Àngels, a la Teixonera.

27%

52%

8%

13%

10

17

14

10

4.112.000€

2.000.000€

1.138.000€

7.752.000€

15.002.000 €

Total d’accions: 51

Accions per bloc temàtic

Pressupost total

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics
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Bloc 2 > 2.4.1
Actuacions destacades
Gent gran. 
Envelliment saludable

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les 

persones grans dels barris de la Teixonera i de Sant 

Genís dels Agudells, de manera progressiva s’han 

anant implementant una sèrie de projectes relacionats 

amb l’envelliment actiu i saludable. Cal tenir present 

que l’orografia dels barris, amb grans pendents, és 

sovint un obstacle per a la mobilitat de la gent gran. 

Entre els objectius principals que s’han treballat als 

projectes implementats destaquem: reduir la soledat 

no volguda i/o risc d’aïllament social en persones 

grans, augmentar-ne la participació social i facilitar-

los la mobilitat i la vinculació a la comunitat. 

Reduir la soledat no volguda 
i/o risc d’aïllament social en 
persones grans, augmentar-
ne la participació social i 
facilitar-los la mobilitat i la 
vinculació a la comunitat

Sant Genís 
dels Agudells  
i la Teixonera 
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Projecte “Anem”
Drets Socials

Projecte “Cafè tertúlia”
Drets Socials

Projecte comunitari de sortides, amb recursos tècnics i humans 

adequats, per a persones grans aïllades i amb difícil accés a les 

activitats que es realitzen als barris de Sant Genís dels Agudells 

i la Teixonera. Es realitza una sortida setmanal de dues hores i 

mitja en cada un dels barris i, amb el suport d’un transport adaptat 

i personal qualificat, s’acompanya els participants des del seu 

domicili fins a l’activitat. L’objectiu general del programa és reduir 

la soledat i l’aïllament de les persones grans que tenen dificultats 

per sortir de casa, proporcionar-los la possibilitat de recuperar 

la vida social i millorar, així, la seva qualitat de vida. Els objectius 

més específics són facilitar-los el personal qualificat i el transport 

adaptat per tal que puguin sortir de casa i enfortir la seva xarxa 

comunitària, reforçant vincles i mantenint el benestar a partir de 

les activitats que s’ofereixen a les entitats vinculades.

El projecte es va iniciar el de juny del 2018 i actualment té un total 

d’onze usuaris. El nombre de sortides realitzades ha estat de 21 a 

Sant Genís dels Agudells i de 20 a la Teixonera, amb un total, doncs, 

de 41 sessions.

Espai de trobada i relació per a persones grans amb risc de sol·litud 

al barri de la Teixonera. El projecte, que pretén incidir en la millora 

de la qualitat de vida de les persones grans del barri, neix amb 

la iniciativa de la parròquia de Sant Cebrià i amb la col·laboració 

del Pla de barris. Els i les destinatàries d’aquestes sessions són 

persones grans, majoritàriament dones, que assisteixen a dinar 

tots els dimecres a la parròquia de Sant Cebrià; així, mitjançant 

un espai de relació, obert a propostes, segons les necessitats, 

inquietuds i interessos de les persones participants, es realitzen 

activitats grupals tots els dimecres, de 15.00 a 16.30 h, just després 

de dinar. En les sessions s’han treballat aspectes com l’estimulació 

cognitiva, la intervenció psicosocial, activitats de salut i xerrades 

d’interès i benestar físic, així com de caire lúdic. Tanmateix, vol ser 

un espai de detecció i vinculació, en què els professionals poden 

informar i orientar sobre serveis i recursos existents al territori 

que puguin satisfer les necessitats de les persones participants.

El projecte es va iniciar el setembre del 2018 i actualment hi 

participen un total de setze persones.

Import: Aquesta acció forma part un projecte global d’envelliment saludable 

que té un pressupost  total de 185.111,84 € 

Acció: 1.3

Import:  Aquesta acció forma part un projecte global d’envelliment saludable 

que té un pressupost  total de 185.111,84 € 

Acció: 1.3
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Projecte “I tu, ja et cuides? Cuidadors cuidats”
Drets Socials

Projecte “Fem Salut a la piscina”
Drets Socials

La sobrecàrrega que genera la cura continuada d’una persona 

amb dependència fa precís que el o la cuidadora principal 

rebi suport per tal de donar resposta a les seves necessitats 

biopsicosocials. Amb aquest projecte s’ofereix un espai de 

trobada per a les persones cuidadores, setmanal i dirigit per 

professionals, en què poden trobar un entorn que faciliti les 

relacions socials, l’ajuda mútua i diverses formacions que els 

poden ser d’utilitat en el seu rol de cuidadors i cuidadores. 

Aquest projecte es treballa conjuntament amb els diversos 

agents del territori (casal de gent gran, centre cívic, serveis 

socials, ambulatori), que aporten el seu coneixement i deriven al 

projecte les persones que se’n poden beneficar. 

El projecte s’inicia el gener del 2019 i hi participen deu persones.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat millorar la qualitat de vida 

de la gent gran mitjançant un espai d’activitats aquàtiques a 

través de la promoció de la pràctica de l’activitat física com a 

eina per tenir un procés d’envelliment actiu saludable (s’ha dut 

a terme a la piscina descoberta de l’Hospital de Sant Rafael, fins 

llavors exclusivament d’ús intern i que gràcies a un conveni amb 

el Districte d’Horta-Guinardó ha permès aquesta activitat). S’han 

creat dos grups depenent del coneixement del medi aquàtic i, 

a través d’activitats dirigides i adaptades als diferents nivells, 

s’ha treballat d’acord amb els objectius propis de la pràctica de 

l’esport i els relacionats amb la pertinença i la cohesió de grup. 

El projecte s’ha desenvolupat durant els mesos de juny a 

setembre del 2018 i hi han participat un total de 49 persones.

Import: Aquesta acció forma part un projecte global d’envelliment 

saludable que té un pressupost  total de 185.111,84 € 

Acció: 1.4

Import: Aquesta acció forma part un projecte global d’envelliment 

saludable que té un pressupost  total de 185.111,84 € 

Acció: 1.6
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Projecte “Agenda”
Drets Socials

És un projecte comunitari que pretén recollir en un únic 

dispositiu tota l’oferta d’activitats dirigides a la gent gran de Sant 

Genís i de la Teixonera; es tracta de recopilar les activitats que 

generen tots els serveis, equipaments i associacions en aquests 

territoris. Amb aquesta iniciativa es pretén promocionar totes 

les activitats que es fan al territori, i ordenar i analitzar aquesta 

oferta, així com crear un espai de comunicació i coordinació amb 

les entitats de la zona, elaborar una agenda per evitar duplicitats 

de l’oferta d’activitats i facilitar un format d’agenda pensat en el 

destinatari (mida de la lletra, en paper, amb un redactat clar i 

senzill, en diversos idiomes) per tal de millorar la seva qualitat de 

vida i crear una xarxa d’entitats i associacions que apropi la gent 

gran a la vida comunitària del barri.

Import: Aquesta acció forma part un projecte global d’envelliment 

saludable que té un pressupost  total de 185.111,84 € 

Acció: 1.5
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Bloc 2 > 2.4.2
Actuacions destacades
Dinamització juvenil  
a Sant Genís dels Agudells

Arran de la inauguració del casal de gent gran de 

Sant Genís s’ha permès alliberar un espai: el centre 

cívic Casa Groga. Un grup de joves organitzats del 

barri van començar a iniciar el camí per constituir-

se com a associació el setembre del 2017; aquest 

camí va continuar amb els resultats de la diagnosi 

participada que es va efectuar de l’octubre al 

desembre del 2017 que, finalment, ha permès que 

el 2018 els adolescents i joves hagin guanyat un 

nou espai on desenvolupar activitats, projectes i 

accions encaminades a l’oci saludable. Tota aquesta 

línia del Pla de barris s’ha fet de manera intensa i 

col·laborativa amb tots els agents relacionats amb 

aquesta franja d’edat: l’Associació de Joves de Sant 

Genís dels Agudells, el Col·lectiu Feminista Las 

Periférikas, l’Associació Esportiva de Sant Genís, el 

grup d’adolescents del barri i els agents tècnics dels 

equipaments i serveis del territori, que han proposat 

els àmbits prioritaris d’actuació i han anat donant 

forma als diferents projectes. 

Avui és un servei dinàmic que s’adapta a les 

necessitats actuals dels adolescents i joves del 

territori. La Sala Jove genera un pol de cultura 

juvenil molt important al barri. 

Els adolescents i joves 
han guanyat un nou 
espai on desenvolupar 
activitats, projectes i 
accions encaminades 
a l’oci saludable

Sant Genís 
dels Agudells  
i la Teixonera 
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Reforma i adequació de la nova Sala Jove  
i la seva dinamització
Drets Socials

Suport a les noves associacions de joves: Joves  
de San Genís dels Agudells i las Periférikas 
Drets Socials

El maig del 2018 s’acaben les obres de remodelació de l’antiga 

sala de gent gran, que passa a ser la Sala Jove. Aquest espai s’ha 

equipat amb material cultural, tecnològic i musical responent a 

les demandes fetes pels mateixos joves després que, orientats pel 

dinamitzador juvenil, definissin què volien que fos aquest espai per 

tal que generés una oferta d’oci saludable per a adolescents i joves i 

ajudés a enfortir el teixit social. 

La reforma de la sala s’ha acompanyat d’un servei de dinamització 

juvenil que, a través del seu tècnic,  vetlla perquè hi hagi una graella de 

programació atractiva per als joves, tenint present la visió de gènere i 

la interculturalitat i, així, ajudar a apoderar els joves per tal que siguin 

ciutadans compromesos amb el projecte, el barri i la societat en general.  

La creació de la nova Associació de Joves de Sant Genís dels 

Agudells (amb 38 persones associades) i de l’associació Las 

Periférikas –col·lectiu feminista no mixt del territori– (amb 

dotze noies associades) és una oportunitat  grandíssima per als 

barris de Sant Genís i la Teixonera, que veuen com s’amplia el 

seu capital social amb nous lideratges, noves franges d’edat i  

noves maneres d’entendre i practicar l’associacionisme.

Des del Pla de barris, a través de la tasca que du a terme el 

dinamitzador de joves juntament amb el districte, es dona 

suport a aquestes dues associacions per tal que es vagin 

consolidant i introduint en la vida comunitària del barri. 

Import: Aquesta acció forma part un projecte global de dinamització juvenil 

que té un pressupost total de 134.094 € 

Acció: 2.2

Import: Aquesta acció forma part un projecte global de dinamització 

juvenil que té un pressupost total de 134.094 € 

Acció: 2.2
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Bloc 2 > 2.4.3
Actuacions destacades
Educació i cultura

Projecte “Integrasons”
Educació

Aquest projecte es basa en la creació de dues orquestres de 

percussió, una d’infantil i l’altra de juvenil, i té com a objectiu 

col·laborar amb el creixement de la persona i la relació grupal. Es 

valora i es prioritza el procés creatiu per tal de potenciar les virtuts 

i la resolució de conflictes. En aquest context es treballen aspectes 

com l’atenció, l’escolta, el silenci, el diàleg, la concentració, la 

confiança, l’autoestima, el desenvolupament psicomotriu o el treball 

en equip. 

Atès l’alt poder de canvi d’actituds i de millora del benestar que 

genera la participació en un projecte d’aquestes característiques, 

es demana a l’institut Vall d’Hebron i a l’escola Verge de Montserrat 

que, a través del coneixement dels seus alumnes i les seves famílies, 

hi derivin els alumnes que considerin que per la seva situació de 

vulnerabilitat podran aprofitar millor aquesta experiència.

El nombre de participants és de 40 nois i noies, 20 per a cada orquestra.

Import: 100.450 € 

Acció: 6.1

A Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, els projectes 

relacionats amb infància es vinculen principalment 

amb cultura - com és el cas de l’Orquestra infantil 

i juvenil Integrasons - i amb l’educació en el lleure 

comunitari - com és el cas de Baobab.

Tots els projectes s’afegeixen a les dinàmiques 

comunitàries dels barris, participant i obrint les 

seves activitats a les festes majors i altres cites del 

calendari festiu.

Sant Genís 
dels Agudells  
i la Teixonera 

Els projectes 
relacionats amb 
infància es vinculen 
principalment amb 
cultura i amb l’educació 
en el lleure comunitari
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Projecte “Baobab” i suport i acompanyament al nou 
esplai Sant Genís 
Educació

Suport a l’esplai Sant Cebrià i millores a
la Casa Teixonera
Educació

Fruit de la feina conjunta entre el projecte “Baobab” i el 

dinamitzador de joves s’ha configurat un grup de set nois i noies 

que volen liderar el lleure educatiu al barri. Per tal de poder 

arribar a l’objectiu final de crear un esplai de caps de setmana 

a Sant Genís, s’està donat suport a aquest grup  de joves, amb 

l’objectiu que obtinguin les eines necessàries per dur a terme un 

projecte d’aquestes característiques (cohesió de grup, formació, 

tutelatge, suport d’una federació de lleure, locals...).  

El projecte també conté un casal d’estiu a Sant Genís dels 

Agudells i un casal d’estiu a la Teixonera, on hi han participat 

més de 80 infants.

La tasca socioeducativa que realitzen les entitats de lleure 

és primordial per contribuir al desenvolupament integral 

dels infants i joves, ja que promou l’adquisició de valors i 

actituds. Atès que l’esplai Sant Cebrià no tenia una seu estable 

(anteriorment era dins la parròquia de Sant Cebrià), es va 

consensuar amb les entitats del barri i els agents municipals 

donar-los suport a través de tenir una seu estable i permanent a 

l’equipament sociocultural de la Casa Teixonera, fins que estigui 

rehabilitat l’immoble de la Bòbila.

El Pla de barris ha pagat les obres de millora de la Casa 

Teixonera per tal de donar cabuda a les sis entitats que 

actualment comparteixen l’espai en bones condicions. 

Import: 172.936  € 

Acció: 6.9 / 6.2 Import: 140.000 € 

Acció: 7.1
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Bloc 2 > 2.4.4
Actuacions destacades
Memòria popular 
col·laborativa

Diverses propostes i accions pretenen recuperar 

la memòria històrica del barri de Sant Genís dels 

Agudells i de la Teixonera amb l’objectiu d’incidir 

positivament en l’autoestima i la construcció de la 

identitat col·lectiva dels dos barris, tenint-ne en 

compte la interculturalitat, el gènere i l’edat. S’han 

creat dues taules de memòria històrica de SGA i de 

LT conjuntament amb la Comissió per la Recerca i 

la Divulgació de la Memòria d’Horta-Guinardó, entre 

d’altres. Des del 2017 es treballa en la creació d’un 

projecte-procés entre el Pla de barris, les entitats, les 

associacions i el teixit veïnal, en el marc de la Taula 

de Memòria Històrica amb un sistema de seguiment i 

de reunions periòdiques de treball.

Incidir 
positivament en 
l’autoestima i la 
construcció de la 
identitat col·lectiva 
dels dos barris

Sant Genís 
dels Agudells  
i la Teixonera 
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Projectes de memòria popular col·laborativa 
Drets Socials

La creació de dos llocs web que serveixin com a repositori  actiu 

i dinàmic del material recollit durant tot el procés (fotografies, 

vídeos, entrevistes, documentació escrita...), la creació de 

dos documentals que giren al voltant de dues temàtiques 

molt identitàries, una exposició fotogràfica de gran format a 

l’aire lliure, així com la pintura d’un gran mural en una paret 

mitjanera de la Teixonera, són les propostes que han sorgit 

després d’un treball intens i comunitari sobre la memòria 

popular a Sant Genís i la Teixonera. 

Import:  211.843 € 

Acció: 3.1



8080

Bloc 2 >

Els barris de la Teixonera i de Sant Genís dels 

Agudells no representen, avui dia, un pol d’atracció 

d’activitat econòmica comercial dins del conjunt 

de Barcelona, i s’hi detecta una escassa activitat 

econòmica. S’aposta per impulsar i donar suport 

a projectes des de l’economia social i solidària per 

tal que les necessitats de les persones i el territori 

estiguin al centre, donant suport a projectes que 

ajudin a crear ocupació sostenible i, que al mateix 

temps, tinguin una repercussió al mateix territori; 

en aquest cas, es planteja incidir de manera especial 

en àmbits com els serveis a la gent gran o la 

dinamització dels espais dedicats a l’esport, el lleure i 

l’agroecologia, així com en el foment de les iniciatives 

sorgides des del mateix territori.

Incidir en àmbits com 
els serveis a la gent gran 
o la dinamització dels 
espais dedicats a l’esport, 
el lleure i l’agroecologia, 
així com fomentar  les 
iniciatives sorgides des del 
mateix territori

2.4.5
Actuacions destacades
Ocupació  i economia  
social i solidària 

Sant Genís 
dels Agudells  
i la Teixonera 
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Tecomate és un projecte que neix al barri de la Teixonera, el 

2016, de manera autogestionada, amb la finalitat de produir 

i oferir un producte alternatiu i de proximitat. Tecomate és 

un refresc de mate amb menys sucre i cafeïna que la majoria 

dels refrescos i no conté alcohol ni gluten. S’elabora de manera 

artesanal. Tecomate fomenta el petit negoci, l’economia 

solidària i l’autogestió d’un projecte impulsat per persones 

joves del barri, per tal de fomentar els projectes centrats en les 

persones i la comunitat. L’abril del 2018 s’ha donat suport per 

al desenvolupament de l’activitat. Tecomate ha llogat un local 

al barri, en un punt central (carrer de Josep Sangenís, 15) de 90 

m2 de superfície, amb tres nous llocs de treball i la implicació 

en un espai de trobada comunitària (reunions i assemblees, 

tallers, xerrades, activitats obertes, etc.), a més de participar en 

més de 20 fires del sector. S’han elaborat 9.170 ampolles i 3.026 

litres. L’objectiu no és només crear un projecte productiu, sinó 

també esdevenir un espai de referència al barri per la creació 

d’alternatives econòmiques i socials de base comunitària.  

Servei itinerant d’orientació i suport laboral als barris de la 

Verneda i la Pau, la Trinitat Nova, Vallbona, Sant Genís dels 

Agudells i la Teixonera amb un doble objectiu: d’una banda, 

apropar els serveis d’orientació, recerca de feina i millora 

professional de la ciutat als veïns i veïnes en situació d’atur 

o precarietat laboral dels barris assignats i, de l’altra, oferir 

un acompanyament individual que s’ajusti a les potencialitats 

i necessitats de cada persona a fi de facilitar-ne una inserció 

laboral de qualitat. El projecte es porta a terme a peu de carrer, 

a la via pública, en espais amb afluència de gent (mercats, 

escoles, centres cívics, etc.) per tal d’oferir una primera atenció 

i informació; tanmateix, també disposa d’espais tancats per 

atendre les persones en un entorn més confortable. 

Import: 21.780 € 

Acció: 10.2

Import:  50.325 € 

Acció: 9.3

Suport a la cooperativa Tecomate
Activitat Econòmica

Servei itinerant d’orientació i suport laboral 
Activitat Econòmica
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Bloc 2 >

La reforma de l’espai públic existent promou espais 

de trobada. L’espai públic és l’espai de relació per 

excel·lència. Un espai públic de qualitat facilita la 

vida comunitària i promou la convivència. S’ha 

promogut la transformació urbana que facilita la vida 

comunitària des d’una perspectiva intercultural, de 

gènere, de diversitat funcional i intergeneracional. 

La millora de l’accessibilitat als barris i entre els 

barris ha facilitat la mobilitat, de vianants i també 

rodada. El relleu, el pendent i la forma urbana 

condicionen les connexions entre les diverses zones 

dels barris i amb els barris veïns. S’ha avançat en la 

millora d’aquestes connexions entre els barris i s’han 

promogut les condicions que afavoreixin la mobilitat 

interna dels veïns i veïnes.

S’han definit dos grans espais públics d’intervenció 

de parc urbà, a través de processos de participació 

ciutadana; l’un, al barri de Sant Genís dels Agudells, 

amb la millora dels entorns de Can Soler, i l’altre, 

al barri de la Teixonera, amb la millora de la Campa.

Pel que fa a la millora de l’accessibilitat, cal destacar 

la construcció de dues escales mecàniques i la 

millora o creació d’altres escales que connecten 

diferents nivells del barri i posen en valor la millora 

de connexions entre els barris.

S’han definit dos 
grans espais públics 
d’intervenció de parc 
urbà i s’han construït 
o millorat diverses  
escales mecàniques 
que afavoreixen 
l’accessibilitat

2.4.6
Actuacions destacades
Millora de l’espai públic

Sant Genís 
dels Agudells  
i la Teixonera 
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25

20

21

23

22

29

24

28

19

27

18

32

26

16 30 17
31

16 | Millores a plaça de Matías Guiu.

17 | Instal·lació d’escales mecàniques al 
carrer de la Mare de Déu dels Àngels.

18 | Instal·lació d’escales mecàniques 
entre el carrer de Samaniego i el carrer 
d’Arenys.

19 | Reurbanització i millores dels entorns 
de la masia de Can Soler.

20 | Reurbanització del carrer d’Olvan.

21 | Reurbanització dels entorns del Casal 
de Gent Gran de Sant Genís dels Agudells.

22 | Reurbanització dels jardins del carrer 
de Judea.

23 | Reurbanització i millores del carrer 
de Nínive.

24 | Reurbanització i millores de l’espai 
esportiu de la Campa.

25 | Millores a la plaça de la Font del 
Roure i millores de les escales peatonals 
entre el carrer de Cànoves i la Font del 
Roure.

26 | Millores a la plaça de la Teixonera.

27 | Millores a la plaça de la Vall d’Hebron.

28 | Millores a la plaça dels Garrofers.

29 | Millores a la plaça d’Isop.

30 | Creació d’un nou parc urbà i mirador 
al carrer de Santa Rosalía.

31 | Instal·lació d’escales peatonals al 
carrer de Sant Crispí.

32 | Millores a la Casa Teixonera.

_Plànol amb la ubicació de les obres 



8484

La millora dels entorns de Can Soler és un dels projectes motor d’aquest Pla de 

barris. Ha tingut un procés participatiu (juliol-novembre del 2017) per decidir els 

usos i les activitats del nou espai amb les entitats, les associacions, els veïns i veïnes 

del barri i els agents de l’administració implicats. El gener del 2018 es va fer la 

presentació de l’avantprojecte definitiu i, el maig, el projecte executiu definitiu. 

L’actuació proposa desenvolupar nous usos comunitaris a l’entorn de la Masia de Can 

Soler per a la dinamització del barri. L’àmbit d’actuació té una superfície aproximada 

de 6,05 hectàries. L’objecte de l’actuació és la creació de nous espais esportius, espais 

per a l’oci i el lleure, la millora dels recorreguts i accessos viaris, la creació d’un 

dipòsit per a les aigües d’escorrentia i la millora en general de l’entorn de Can Soler.

S’ha col·laborat en la creació del Centre de Natura Can Soler, inaugurat el 19 

d’octubre del 2018 amb diverses activitats mediambientals i culturals dirigides a les 

escoles i el veïnat.

L’actuació, que va tenir un procés participatiu durant el primer 

trimestre del 2018 per decidir els usos i activitats del nou espai, 

consisteix a condicionar l’espai de la Campa perquè sigui un 

espai de promoció de la salut i l’esport. Actualment, la Campa 

és utilitzada principalment per a la pràctica de l’atletisme 

amateur. Es proposa ampliar i millorar els accessos al recinte, 

la implantació d’un circuit per a la pràctica de l’atletisme i 

dotar l’àmbit d’espais polivalents on es puguin desenvolupar 

diverses disciplines esportives (voleibol, salt de llargada...). Es 

proposa també la col·locació de nou mobiliari urbà, instal·lació 

d’il·luminació i noves plantacions vegetals.

Import: 550.000 € 

Acció: 12.1

Nous usos comunitaris a l’entorn de Can Soler  
Ecologia Urbana

Millora de l’espai esportiu de la Campa
Ecologia Urbana

Import:  2.425.252 € 

Acció: 11.2 /11.3 /11.4
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Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la mobilitat en 

dos barris de grans desnivells, es construeixen   dues escales 

mecàniques (al carrer de Sant Dalmir i al de Mare de Déu 

dels Àngels) i es milloren les actuals escales per a vianants de 

Doctor Matias Guiu / Cànoves / Rosell.

Millores d’accessibilitat 
Ecologia Urbana

El Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera 

també aborda la millora puntual d’espais públic de relació o 

estada per afavorir aquests espais entre veïns i veïnes. Cal 

destacar, per exemple, la millora dels jardins del carrer de Tir, 

on es proposa una millora de l’enjardinament i de l’espai lliure 

existent o dels entorns del casal de gent gran de Sant Genís, on 

es completa i millora l’accés al nou casal.

De menys entitat, però també encarades a millorar espais 

públic existents, són les obres de les tres places de la Teixonera 

(Isop, Vall d’Hebron i Garrofers) amb millores de mobiliari urbà, 

paviment i il·luminació o la recuperació d’un solar al número 91 

del carrer de Santa Rosalia per fer-hi un espai d’estada-mirador.

Import: 1.665.000 € 

Acció: 13.3/13.5/14.3

Import: 11.238.000 € 

Acció: 13.1/14.1

Millores de places i jardins 
Ecologia Urbana

Es millora la connectivitat entre el barri de Sant

Genís dels Agudells i el de Montbau (on hi ha la Biblioteca 

Montbau-Albert Pérez Baró) a través de l’obertura del carrer 

de Nínive, fet que evita haver de fer un recorregut de forts 

pendents per anar d’un punt a l’altre.

També s’aprofita el Pla de Barris per reurbanitzar el carrer 

d’Olvan ampliant-ne les voreres i soterrant els serveis amb la 

voluntat de millorar la mobilitat a peu.

Millora de la connectivitat 
Ecologia Urbana

Import: 2.983.175 € 

Acció: 13.4/14.2/14.6
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Bloc 2 > 2.4.7
Visió global | Esquema 
El Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

Alta taxa de població envellida i sobreenvellida que viu sola, especialment dones
Demanda d’espais esportius a l’aire lliure
Diversitat cultural no problemàtica i fort sentiment de pertinença al barri
Davallada del teixit associatiu
Habitatge envellit i amb dificultats d’accessibilitat

Baix nivell formatiu
Poc pes de les AFA
Manca d’espais educatius per a la infància

Renda familiar baixa
Alta taxa d’atur de llarga durada
Falta de població jove
Teixit productiu escàs
Teixit comercial empobrit i condicions precàries al mercat

Entorn natural privilegiat
Espais públics degradats i amb baix manteniment
Pendents elevats i configuració urbana que dificulten l’accessibilitat i la mobilitat
Ronda de Dalt: ofereix bona connectivitat, però actua com a barrera entre barris i és una font de 
contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

A | Reduir les desigualtats socials en salut, especialment 
de la gent gran
B | Reduir les desigualtats existents en l’accés a la 
cultura, el lleure i l’esport del jovent 
C | Aconseguir una societat civil més forta, estructurada 
i representativa
D | Millorar les condicions habitacionals 

E | Reduir les desigualtats existents en l’accés a 
l’educació en la cultura, el lleure i l’esport
F | Ampliar l’oferta educativa per a la petita infància

G | Augmentar les oportunitats d’inserció laboral
H | Impulsar un desenvolupament econòmic des de l’ECSS

I | Millorar i crear nous espais públics
J | Connectar els barris entre ells i amb la resta de la ciutat

Diagnosi Objectius específics
Drets socials

Educació

Activitat econòmica

Ecologia urbana

Diagnosi
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4.112.000 €

2.000.000 €

7.752.000 €

1.138.000 €

01 Disseny i implementació d’accions concretes per millorar la qualitat de vida de la gent gran
02 Promoció de l’oci saludable, especialment entre les persones joves
03 Impuls de programes de recuperació i difusió de la cultura i de la memòria històrica 
04 Nou local d’entitats per enfortir i promoure el teixit associatiu a través de projectes 
comunitaris
05 Promoció de la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat als habitatges

06 Generació d’accions i/o de programes complementaris que millorin les tasques 
socioeducatives que ja realitza l’escola
07 Suport als projectes existents de lleure 
08 Millora dels equipaments per a la infància

11 Desenvolupament de nous usos comunitaris a l’entorn de Can Soler
12 Millora dels espais esportius 
13 Reforma de l’espai públic existent promovent espais de trobada
14 Millora de l’accessibilitat als barris i entre els barris per facilitar la mobilitat

09 Promoció de projectes de formació i d’ocupació en l’àmbit de la salut, les cures i els 
serveis sanitaris per a la gent gran
10 Promoció de l’ECSS

1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
2.1 | 2.2
3.1 | 3.2
4.1 | 4.2 | 4.3 

5.1 

11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4
12.1 
13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5
14.1 | 14.2 |  14.6

6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 
6.7 | 6.8 | 6.9
7.1 | 7.2 
8.1

9.1 | 9.2 | 9.3  | 9.4
10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5   
10.6   

Projectes motor Propostes Accions Pressupost
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08 Nou Barris

Torre Baró

les Roquetes

Canyelles

Verdun la Trinitat Nova

Ciutat Meridiana

Vallbona



2.5
Accions

Bloc 2 >
Zona Nord

El Pla de Barris de la Zona Nord estava 
conformat inicialment per un total de 51 accions 
que pretenien donar resposta a les necessitats i 
oportunitats del barri. El  treball amb el territori 
i la pròpia dinàmica de desplegament del Pla, 
han brindat l’oportunitat d’anar definint i 
adaptant estratègies atents a les oportunitats 
i reptes que anaven sorgint i han permès 
incorporar 22 noves accions que han donat més 
força als plantejaments i objectius inicials.

El Pla de Barris de la Zona Nord està conformat 
actualment per un total de 70 accions que 
aborden els 4 àmbits principals (Drets socials 
i habitatge, Educació, Activitat Econòmica 
i Ecologia Urbana). Al marge de les accions 
anomenades “transversals” i que són comunes 
a la majoria de plans,  podríem dir que el Pla 
de Barris de la Zona Nord pivota eminentment 
sobre 5 eixos o temàtiques:  

1.  Habitatge
2. Educació
3.  Joves
4. Ocupació
5. Connectivitat, espai públic i equipaments

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau 
per entendre el Pla de Barris de la Zona Nord.

Llistat de totes les accions  
del Pla de Barris de la Zona Nord

1.1 | Creació d’una oficina de l’habitatge.

1.2 | Suport a les comunitats veïnals per a la millora de 

la convivència.

2.1 | Programa de rehabilitació adreçat a finques 

d’alta complexitat.

2.2 | Acompanyament i mediació en els processos de 

tramitació d’ajuts.

3.1 | Accions i projectes que abordin les problemàtiques 

relacionades amb la salut mental i emocional.

3.2 | Impuls dels programes de foment d’hàbits 

d’oci saludable i de prevenció de les addiccions – 

“Divendres alternatius”.

3.3 | Reforç dels programes d’educació sexual i 

reproductiva entre adolescents i joves.

3.5 | Projecte “Xarxa sense gravetat”.
3.6 | Programa “Baixem al carrer”.
3.7 | “Ens movem”.
4.1 | Definició d’una nova estratègia d’acció comunitària.

4.2 | Espai Zona Nord: espai que agrupi en un mateix 

local diversos serveis públics presents al territori.

4.3 | Formació de professionals i entitats que treballen 

en l’acció comunitària.

4.4 | Estratègia de reforç del teixit associatiu. 

4.5 | Programa “Nous lideratges als barris”.
4.6 | Projecte fotogràfic “Pla de barris”.
5.1 | Prevenció de la violència masclista.

5.2 | Impuls a la coeducació des de l’àmbit escolar i del 

lleure – “Art urbà i gènere”.

5.3 | Treball per a la prevenció del conflicte i la 

promoció de les conductes no violentes.

5.4 | Estudi de l’espai públic amb perspectiva de 

gènere i incorporació d’aquesta mirada a les noves 

actuacions urbanístiques.

6.1 | Projectes de reconeixement i visibilització de les 

comunitats d’origen cultural divers – “Menjars del món”.

6.2 | Impuls de la participació de les diferents comunitats 

en les dinàmiques comunitàries – “Curs de català”.

7.1 | Campanyes de reforç del civisme.

8.2 | Impuls d’un projecte que combini l’educació, les 

arts i l’acció social.

8.3 | Projecte de suport a l’accés als estudis 
superiors.
9.1 | Reforç del personal de l’àmbit psicosocial als 

centres educatius.

10.1 | Reforç de la xarxa socioeducativa i el treball 

conjunt entre l’ensenyament reglat i el lleure educatiu.

10.2 | Espai Espiral d’atenció a la petita infància i les 

seves famílies.

10.3 | Impuls de l’ús dels equipaments com a espais 

vertebradors d’activitats comunitàries, de reforç escolar, 

de pràctica artística, etc.

10.4 | Promoció de l’esport com a eina d’inclusió i 

cohesió social.

10.5 | Suport a les iniciatives per a l’impuls d’un teixit 

associatiu juvenil.

10.6 | Projecte de suport a les competències lectores 
- “Menjallibres”.
10.7 | Imatges, records i barris.

11.1 | Programa de formació i pràctica laboral per millorar 

la inserció de les persones aturades – “Barri d’oficis”.

11.2 | Suport a les iniciatives de formació que emanin 

del teixit d’entitats i que permetin millorar l’ocupabilitat 

de persones en situació d’atur.

11.4 |  Programa de suport a la convalidació 
d’estudis.
11.5 |  Projecte “Ocupa’t BCN”: espai de formació, 
cocreació i promoció de la inserció laboral juvenil.
11.6 |  Servei itinerant de suport i orientació laboral.
11.7 |  Equip Plans d’ocupació vinculats per la dignificació 
de l’espai públic i la reivindicació d’espais en desús.
11.8 |  Projecte ocupacional de persones en situació 
irregular administrativa.
11.9 |  Projecte de suport a la millora competencial 
per a joves amb ESO.
11.10 | Projecte formatiu i pràctiques laborals en 
jardineria urbana.
11.11 | Projecte de formació i pràctiques a l’entorn 
esportiu.
11.12 | Projecte de desenvolupament de competències 
per a joves a partir del treball voluntari.
12.1 | Acompanyament i formació per al 

desenvolupament de projectes d’ECSS. “En prenem cura”.

12.2 | Punt itinerant d’assessorament en 
economia social.
12.3 | Projectes d’economia social al territori.
13.1 | Estudi de les possibilitats d’activació econòmica 

del territori i suport a les iniciatives i projectes que 

se’n derivin.

13.2 | Accions de suport al teixit comercial de 

proximitat.

14.1 | Millora de la xarxa de connexió a Internet dels 

equipaments públics.

14.2 | Desenvolupament d’accions formatives per a 

l’alfabetització digital.

15.2 | Definició de la futura zona d’equipaments 

esportius a Can Cuiàs.

15.3 | Estudi de la ubicació provisional d’un espai per 

a joves.

9090
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15.4 | Millora de les instal·lacions del Campillo de la 

Virgen per a la pràctica esportiva i comunitària.

15.5 | Adequació dels vestidors del camp de futbol de 

Ciutat Meridiana.

15.6 | Nous equipament a Ciutat Meridiana (local OAC).
16.1 | Adequació d’espais actualment en desús per al 

desenvolupament d’activitats comunitàries.

16.2 | Millora de la zona de l’antic camp de futbol 

de Ciutat Meridiana i definició de la futura zona 

d’equipaments.

16.3 | Millora de la senyalització de carrers i serveis.

16.4 | Adequació de la zona del parc central de 

Torre Baró.

16.5 | Estudi per a la identificació dels espais 

publicoprivats de Ciutat Meridiana.

16.6 | Generació de noves àrees de joc infantil.

16.7 | Definició d’un Pla director per a la transformació 

urbana a Vallbona.

17.1 | Escales mecàniques entre el carrer de les Agudes 

i la plaça del metro de Ciutat Meridiana, i adequació de 

l’entorn per millorar-ne l’accessibilitat.

17.2 | Millora de la connectivitat a Torre Baró.

17.3 | Projecte per a la millora de la connexió entre 

Ciutat Meridiana i Can Cuiàs en la zona del Torrent 

del Bosc.

17.4 | Millora de l’itinerari d’escales entre el 
carrer de Costabona i l’estació de Rodalies (escales 
de la RENFE).
17.5 | Escales mecàniques entre el carrer de les 
Agudes i el Torrent del Bosc (Can Cuiàs).

10
18

19
23

23%

61%

8%

8%

2.885.000 €

1.070.000 €

1.045.000 €

7.874.520 € 12.874.520 €

Total d’accions: 70

Accions per bloc temàtic

Pressupost total

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 > 2.5.1
Actuacions destacades
Habitatge

Un dels reptes fixats en la definició del Pla de 

barris de la Zona Nord era el reforç de les accions 

per afavorir el dret a l’habitatge i la millora de 

les condicions d’habitabilitat del parc residencial 

existent. L’apropament al territori de serveis com 

l’Oficina d’Habitatge, la posada en marxa d’un 

projecte de suport psicològic per a les famílies 

en situació de desnonament o l’impuls d’un 

programa de rehabilitació de finques d’alta 

complexitat esdevenen actuacions en aquesta 

línia. Aquestes accions es complementen amb el 

suport a iniciatives existents (projecte “APorta”), 

que contribueixen a la millora de la convivència, 

a l’enfortiment de les relacions comunitàries i a la 

defensa dels drets energètics.

Reforç de les accions 
per afavorir el dret a 
l’habitatge i la millora 
de les condicions 
d’habitabilitat del 
parc residencial 
existent

Zona Nord

9292
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Nova Antena d’Habitatge
Drets socials

Projecte d’assistència psicològica  i educacional a persones 
en situació d’emergència habitacional (Sísifo)
Drets socials

Ubicada en el marc de l’Espai Zona Nord (que inclou també 

la seu de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i el Punt 

d’Assessorament Energètic, aquest nou equipament ofereix, 

des de la proximitat al territori, serveis d’informació i 

assessorament jurídic, així com d’intervenció en casos de 

desnonament (SIPHO). La confluència en un mateix espai 

d’aquests tres serveis pretén oferir una atenció integral al 

veïnat i fomentar les sinergies entre ells. L’obertura de l’Espai 

Zona Nord està prevista per al mes d’abril del 2019. 

Aquest projecte té com a objectiu dotar d’eines de benestar 

emocional aquelles famílies que es troben en una situació de 

patiment per problemes d’exclusió residencial. Es du a terme 

una atenció grupal continuada a les famílies per treballar 

aspectes de ventilació emocional i conceptes com la resiliència i 

l’apoderament per fer front al desnonament i, si escau, s’articula 

una intervenció d’emergència en el moment del llançament. 

Entre els mesos de maig i novembre de 2018 s’ha atès 65 

famílies.Import:  395.449 € 

Acció: 1.1

Import:   78.650€ 

Acció: 3.1

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 > 2.5.2
Actuacions destacades
Educació

Amb la voluntat de contribuir a la promoció de 

la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i 

de fer dels centres escolars espais de benestar 

emocional per als infants i les seves famílies, el 

Pla de Barris de la Zona Nord desplega diverses 

accions que incideixen des de la petita infància 

fins a la secundària. És aquí on s’inclouen el reforç 

dels professionals psicosocials a les escoles, la 

posada en marxa de projectes com “Prometeus” 

per afavorir la continuïtat dels i les adolescents cap 

als estudis superiors, la millora dels equipaments 

tecnològics dels centres educatius o la posada en 

marxa d’iniciatives per millorar les competències 

lectores (“Menjallibres”).   

Promoció de la igualtat 
d’oportunitats en l’àmbit 
educatiu i fer dels centres 
escolars espais de benestar 
emocional per als infants i 
les seves famílies

Zona Nord

9494
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Projecte “EducArts”
Educació

Projecte “Espiral”
Educació

Aquest programa, adreçat als infants i joves de les escoles de 

primària de la Zona Nord i de l’IES Picasso, fa servir les arts 

escèniques com a eines socioeducatives i de desenvolupament 

dels nens i nenes. A través de tallers de música, teatre, dansa 

i arts plàstiques es treballen aspectes de benestar emocional 

i de millora de les competències en expressió oral i escrita; 

així mateix, es promouen valors positius com la cooperació, 

la solidaritat i el compromís amb la comunitat i el seu entorn. 

El programa impulsa, també, el desenvolupament d’activitats 

conjuntes entre els centres educatius i es troben en fase de 

desplegament els tallers en l’àmbit no lectiu en col·laboració 

amb equipaments i serveis de la Zona Nord. 

En el projecte participen un total de 1.300 alumnes.   

Aquest projecte vol contribuir al benestar emocional dels infants de les 

escoles bressol i oferir a les famílies suport en el procés de criança, a partir 

de les vivències i les experiències compartides i de la promoció de les 

habilitats parentals positives. Així mateix, el projecte ajuda a la prevenció i 

la sensibilització en matèria de violència dins l’entorn familiar, amb especial 

atenció a les violències masclistes, i potencia les relacions entre les famílies 

i les escoles bressol. 

En el marc de Pla de Barris s’incorpora també la figura d’una educadora 

social al claustre de l’escola bressol que dóna suport a l’equip d’educadores 

del centre i treballa colze a colze amb l’equip d’Espiral. 

“Espiral” es desenvolupa a les escoles bressol Aqüeducte i La Muntanya, 

en què es beneficien del projecte al voltant del 60% de les famílies. 

Import:   484.273 € 

Acció: 8.2

Import:  114.952 € 

Acció: 10.2

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 > 2.5.3
Actuacions destacades
Joves

Tot i que en la configuració inicial del document de 

Pla de barris les línies d’actuació adreçades a joves 

tenien una presència més discreta, la concreció del 

projecte ha fet que adquirissin un pes destacat per 

si mateixes. Englobades en diferents àmbits (lleure, 

acció comunitària, ocupació, salut, etc.), aquestes 

accions configuren una proposta d’intervenció 

integral amb els joves com a protagonistes. El 

reforç del teixit associatiu juvenil, les iniciatives 

formatives encaminades a millorar-ne l’ocupabilitat, 

el foment d’un lleure saludable i amb mirada 

comunitària o l’aposta per una educació crítica 

en l’àmbit audiovisual i dels videojocs (La Meri 

Productions i la Zona Gaming de la Biblioteca de 

la Zona Nord en són exemples) són algunes de les 

actuacions que es despleguen adreçades als joves.   

10.5 Associacionisme: Casal de Joves Zona Nord
Drets Socials + Ecologia Urbana

Coincidint amb el naixement, com a entitat, del casal de joves 

Zona Nord, el Pla de barris posa a disposició dels joves la figura 

d’un dinamitzador que els ajudi en el procés de construcció del 

projecte i en la consolidació del mateix. A més de contribuir a 

la constitució formal de l’entitat i a l’articulació d’un programa 

propi d’activitats, la figura de dinamització articula també els 

lligams del casal amb altres grups de joves, tant formals com 

informals, així com amb serveis i equipaments de la Zona Nord i 

del Districte de Nou Barris.  

En el marc del suport a l’associacionisme juvenil a la Zona Nord 

s’està treballant també en el projecte d’adequació d’un local per 

a l’activitat del Casal de Joves a les dependències del Mercat de 

Núria de Ciutat Meridiana.

Import:  179.653 €

Zona Nord

Reforçar el teixit associatiu 
juvenil,  millorar l’ocupabilitat, 
fomentar un lleure saludable o 
apostar per una educació crítica 
en l’àmbit audiovisual i dels 
videojocs, entre d’altres
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Projecte “La Meri Productions”
Activitat Econòmica

Sorgit del teixit comunitari de la Zona Nord i vinculat al món de 

la creació audiovisual, aquest projecte d’acompanyament que 

es desenvolupa des del Pla de barris pretén ajudar al col·lectiu 

a aconseguir la seva consolidació com a entitat (ajudant i 

assessorant en la gestió i l’administració), així com oferir una 

cartera de formacions bàsiques en matèria audiovisual. 

Formació en l’entorn esportiu
Activitat Econòmica

Programa adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys per treballar 

competències professionalitzadores relacionades amb el món 

de l’esport, així com el reforç de competències transversals 

bàsiques que permetin les persones participants millorar la seva 

ocupabilitat, ja sigui per retornar al sistema educatiu o bé per 

afavorir la seva inserció laboral. En l’àmbit formatiu, l’alumnat 

cursa el Certificat de Professionalitat de nivell 1 d’Operacions 

Auxiliars en l’Organització d’Activitats i Funcionament 

d’Instal·lacions Esportives i el CIATE. La formació s’estructura 

en un total de 310 hores teoricopràctiques. En el programa 

participen quinze joves. 

Import:  76.397,77 € 

Acció: 11.11

Import:  15.609 € 

Acció: 13.1

Projecte “Cruïna TV”
Activitat Econòmica

Programa de formació i inserció laboral en què, a banda 

d’aprendre tècniques de cuina, els joves també treballen la 

creació de videocurrículums, així com la millora de competències 

transversals: expressió oral i corporal, actitud en entrevistes de 

feina, creativitat, etc. El projecte, beneficiat amb una de les línies 

de subvenció del programa “Impulsem el que fas”, de Barcelona 

Activa, el desenvolupen de manera conjunta l’Associació Cultural 

El Parlante i el Centre Cruïlla. En el conjunt del projecte van 

participar 21 joves. L’any 2019 se’n desenvolupa una nova edició. 

Millora competencial de joves amb l’ESO
Activitat Econòmica

Programa d’inserció sociolaboral dirigit a joves d’entre 16 i 25 

anys que hagin obtingut l’ESO. L’objectiu principal és la millora 

de les seves habilitats, tant personals com laborals, i que puguin 

definir i tirar endavant el seu projecte no tan sols professional, 

sinó vital, potenciant l’autoconeixement i el seu apoderament. 

S’ofereix als joves un acompanyament personalitzat basat en les 

seves necessitats i els seus interessos, així com la possibilitat 

de fer un “tastet” de formacions professionals de curta durada 

i l’acompanyament en la millora de competències bàsiques 

i transversals. La finalitat del projecte és doble: la inserció 

laboral dels joves i el seu retorn al sistema educatiu reglat.

Import:  125.298,78 € 

Acció: 11.9

Import: 24.400  € 

Acció: 11.5

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 > 2.5.4
Actuacions destacades
Ocupació

Les iniciatives que impulsa el Pla de barris de la 

Zona Nord en matèria d’ocupació persegueixen dos 

objectius fonamentals: d’una banda, la millora de 

l’ocupabilitat dels veïns i veïnes en situació d’atur 

o de precarietat laboral, afavorint-ne la formació 

ocupacional o l’homologació dels estudis cursats a 

l’estranger, i, de l’altra, l’impuls i l’acompanyament a 

l’emprenedoria col·lectiva en el marc de l’economia 

social i solidària, ja sigui mitjançant formacions a 

mida o amb l’assessorament col·lectiu. 

 

Sota el paraigües de la línia d’intervenció en matèria 

d’ocupació també es duen a terme projectes d’atenció 

a la població més vulnerable, amb iniciatives 

ocupacionals adreçades a persones en situació 

irregular, o amb la gestió d’un equip de plans 

d’ocupació del territori que duen a terme la millora 

d’espais comunitaris.   

Millorar l’ocupabilitat dels 
veïns i veïnes en situació 
d’atur o de precarietat 
laboral i impulsar 
l’emprenedoria col·lectiva 
en el marc de l’economia 
social i solidària

Zona Nord
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Convalidació d’estudis cursats a l’estranger
Activitat Econòmica

Servei itinerant d’orientació laboral
Activitat Econòmica

Projecte “En prenem cura”
Activitat Econòmica

Servei d’assessorament, acompanyament jurídic i subvenció 

econòmica per facilitar que les persones que hagin cursat els 

seus estudis no universitaris a l’estranger puguin dur a terme la 

seva homologació al sistema educatiu estatal. Aquest projecte 

s’ofereix als veïns i veïnes de la Zona Nord des del maig del 

2018 i des del començament del 2019 també se’n beneficien les 

persones que viuen a Trinitat Nova i Roquetes. 

Al llarg del 2018 s’han atès 57 persones al servei. 

Aquest servei cobreix el buit existent al barri de Vallbona pel 

que fa als recursos ocupacionals. Es presta a peu de carrer 

mitjançant una bicicleta amb remolc (és un recurs compartit 

amb altres barris, com Trinitat Nova i Sant Genís dels Agudells 

i la Teixonera) on una tècnica experta en orientació laboral 

facilita informació sobre recursos ocupacionals així com sobre 

l’accés a formacions. També s’organitzen tutories individuals/

grupals per abordar aspectes com la realització del currículum, 

el coneixement d’eines de recerca de feina, etc., en aquest cas, 

en espais tancats i més confortables.

Programa a mida en matèria d’emprenedoria social i col·lectiva 

en l’àmbit de l’economia de les cures. Contempla dues fases: 

una primera d’exploració, amb l’objectiu de conèixer les 

necessitats de cures dels barris de la Zona Nord i, alhora, 

indagar en l’interès de les persones treballadores de la llar i del 

sector en canviar el model actual i començar a caminar cap a 

l’emprenedoria col·lectiva; i una segona fase en què es treballen 

les habilitats i les competències per tirar endavant un projecte 

laboral col·lectiu, amb valors i criteris socials i de governança 

participativa. Aquest projecte laboral s’emmarca en l’àmbit de 

la cura de les persones. 

En la segona fase del programa participen un total de 22 

persones de la Zona Nord.

Import: 23.381  € 

Acció: 11.4 Import: 10.100  € 

Acció: 11.6

Import:  155.500 € 

Acció: 12.1

Bloc 2 > Barris
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ElMeuBus a Torre Baró
Ecologia Urbana

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de mobilitat dels veïns i veïnes del 

barri i de fer possible la connexió mitjançant transport públic entre la part alta de 

Torre Baró (sector 3) i la part baixa, on es concentra l’oferta de serveis, equipaments 

i altres transports, es posa en marxa el servei de transport a demanda ElMeuBus. El 

servei de bus a demanda funciona en base a les sol·licituds de desplaçament rebudes 

amb antelació, ja sigui mitjançant l’aplicació o una trucada telefònica, i adapta el seu 

recorregut per fer-lo de la manera més curta possible i connectar les parades on els 

usuaris volen pujar i baixar del bus. En les dues primeres setmanes de servei (entre 

els dies 21 de gener i el 6 de febrer del 2019) s’han transportat 1.394 persones en 1.081 

serveis. 

Dos mesos després de la seva posada en marxa hi ha 434 persones usuàries registrades i 

una mitjana de validacions de 125 en dia feiner, 80 en dissabte i 48 en feiner. 

Bloc 2 > 2.5.5
Actuacions destacades
Connectivitat, espai públic i equipaments  

Les obres que es duen a terme en el marc del Pla 

de barris de la Zona Nord tenen com a objectiu 

principal la millora de la connectivitat i la mobilitat 

dins els barris que la conformen i entre ells. Es 

tracta d’intervencions per a la generació de nous 

itineraris accessibles (en forma d’escales mecàniques) 

o bé actuacions a la xarxa viària per afavorir la millora 

dels serveis de transport públic existents, possibilitant 

així la posada en marxa del servei ElMeuBus de 

transport a la demanda. L’orografia i les fractures 

urbanes, però, no només condicionen la mobilitat sinó 

també les relacions veïnals. És per això que es fa necessari 

adaptar el mapa d’equipaments a aquesta realitat, o 

bé ampliant la dotació d’instal·lacions esportives 

comunitàries (Campillo de la Virgen a Torre Baró i 

la reforma dels vestidors del camp de futbol i de la 

reurbanització de la Zona Esportiva Provisional 

a Ciutat Meridiana, com a exemples), o bé generant 

zones de relació, estada i joc (zona contigua a les 

escales mecàniques a Ciutat Meridiana o l’hort 

comunitari a Torre Baró, per exemple).

Zona Nord

Import:  1.265.144  € (aquest import és el resultat de sumar l’explotació del servei durant dos 

anys i les obres de millora a l’espai públic) 

Acció: 17.2

Millora de la 
connectivitat i la 
mobilitat dins els 
barris i entre ells
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42

44

41

43

47

45

46

41 | Reurbanització i instal·lació d’escales mecàniques 

als entorns de l’avinguda de Rasos de Paguera.

42 | Adequació dels vestidors del camp de futbol de 
Ciutat Meridiana.

43 | Creació de cobertura de la pista esportiva  del 
Campillo de la Virgen.

44 | Reurbanització i millores de l’antiga zona esportiva 
de Ciutat Meridiana.

45 | Millores de la senyalística a la Zona Nord.

46 | Construcció d’una Oficina de l’Habitatge, OAC i 
Punt d’Assessorament Energètic a la Zona Nord.

47 | Millores d’accessibilitat per al transport públic a 
Torre Baró.

_Plànol amb la ubicació de les obres 

Bloc 2 > Barris
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Escales mecàniques entre el carrer de les Agudes i la plaça 
del Metro de Ciutat Meridiana i adequació de l’entorn
Ecologia Urbana

Campillo de la Virgen
Ecologia Urbana

Col·locació d’un itinerari assistit mitjançant escales mecàniques 

que connecten el carrer de les Agudes i la plaça del Metro de 

Ciutat Meridiana i reurbanització de la zona verda contigua. La 

intervenció inclou la generació d’una nova àrea de jocs infantils i 

la millora de la tanca perimetral de l’escola Ferrer i Guàrdia. Està 

previst que les obres comencin durant la primavera del 2019. 

Generació d’una nova zona per a la pràctica esportiva i per al 

desenvolupament d’activitats comunitàries a Torre Baró. Aquest 

espai estarà cobert i disposarà d’una zona de vestidors al costat de 

les actuals instal·lacions del club de petanca. La intervenció inclou 

l’adequació del perímetre de la pista com a espai d’estada. Està 

previst que les obres comencin durant la primavera del 2019. 

Import:  3.817.891 € 

Acció: 17.5

Import: 1.045.151  € 

Acció: 15.4
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Remodelació de la zona de l’antic camp de futbol de 
Ciutat Meridiana
Ecologia Urbana

Pla director de Vallbona
Ecologia Urbana

La zona on es trobava ubicat l’antic camp de futbol de Ciutat 

Meridiana, coneguda també com a zona esportiva provisional, és 

avui un espai en el qual es duen a terme activitats comunitàries 

diverses, tant de manera esporàdica (festes majors, revetlles, 

concerts...) com diària (pràctiques esportives, zona de passeig, 

jocs infantils...). En el marc del Pla de barris es du a terme la 

reurbanització integral d’aquest entorn i la generació de nous espais 

esportius (petanca, futbol i bàsquet) i de joc infantil. La definició 

funcional de l’espai s’ha desenvolupat en el marc de la Taula per 

la Convivència de la Zona Esportiva i ha contemplat un procés de 

participació amb el veïnat del barri. Les obres està previst que 

comencin el juny del 2019. 

La plana agrícola de Vallbona (els horts de la Ponderosa), juntament amb la 

Granja del Ritz i el Rec Comtal, configura un paisatge urbà singular que cal 

preservar i posar en valor tant des del punt de vista paisatgístic com també des 

d’una mirada del desenvolupament social i econòmic del barri. És per això que el 

Districte de Nou Barris, en el marc del Pla de barris, posa en marxa la redacció 

del Pla director per a la Transformació Urbana de Vallbona. Aquest document 

té com a objectiu principal planificar el futur a mitjà i llarg termini d’aquests 

àmbits, així com del conjunt del barri de Vallbona, ateses les transformacions 

urbanes previstes al seu entorn, especialment les provocades per la nova 

configuració ferroviària derivada del soterrament de les vies del tren al seu pas 

pel barri. En el marc d’aquest pla director, el manteniment de la zona agrària, a 

partir del projecte “AgroVallbona”, esdevé un eix central del document.  

Import:  3.000.000  € 

Acció: 16.2

Import:   181.000  € 

Acció: 16.7

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 > 2.5.6
Visió global | Esquema
El Pla de Barris de Zona Nord

Drets socials

·
·
·
·
·
·
·

·
·

Trastorns mentals relacionats amb situacions socials i laborals precàries
Augment de conductes violentes, especialment de violències masclistes
Alt índex de desnonaments, ocupacions i pisos buits
Nombre important d’edificis amb les zones comunitàries deteriorades
Problemes de convivència
Notable presència de població d’origen cultural divers
Desenvolupament de diversos projectes de caire comunitari impulsats per 
administracions, entitats, etc.
Necessitat de fomentar la implicació del veïnat en els processos comunitaris
Necessitat d’enfortir la xarxa d’equipaments de proximitat com a motors de 
la vida comunitària

A | Afavorir el dret a l’habitatge digne i millorar les condicions 
d’habitabilitat
B | Enfortir l’acció comunitària
C | Ampliar els espais per al foment de les relacions interculturals
D | Reforçar les actuacions de sensibilització i prevenció de la 
violència masclista
E | Promoure la salut comunitària i els hàbits d’oci saludable

Ecologia urbana

·
·
·

Forts pendents
Nombrosos espais buits o en situació de provisionalitat
Entorns naturals de referència

J | Millorar la connectivitat i l’accessibilitat
K | Garantir l’adequació, el manteniment i la dinamització dels 
espais d’ús provisional
L | Reforçar l’estratègia de digitalització als equipaments
M | Avançar en la definició del mapa d’equipaments

Educació

·
·

·

Centres d’alta complexitat
Necessitat d’un treball continuat amb els equips de serveis socials i les àrees 
de salut bàsiques
Necessitat de digitalització i adaptació a les TIC d’escoles i instituts

F | Promoure la igualtat d’oportunitats educatives
G | Potenciar el lleure de base comunitària

Activitat econòmica

·
·
·

Elevada taxa d’atur, especialment de llarga durada
Teixit comercial feble
Baix nivell de població ámb estudis superiors

H | Impulsar l’ocupabilitat prioritzant les actuacions adreçades als 
col·lectius més vulnerables
I | Afavorir la implementació de projectes d’activació econòmica, 
especialment en el marc de l’ECSS

Diagnosi Objectius específics
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2.885.000 €

01 Reforç de l’atenció per garantir el dret a l’habitatge
02 Rehabilitació, dignificació i millora del parc d’habitatges
03 Millora de la salut al llarg de la vida des del vessant comunitari
04 Reorientació i reforç de l’estratègia d’acció comunitària incorporant la lògica de Zona Nord
05 Generació d’un marc d’actuació en l’àmbit de l’acció comunitària per treballar la 
prevenció i la detecció de la violència, amb especial atenció a la violència masclista
06 Enfortiment de les relacions interculturals aprofitant el teixit comunitari existent
07 Foment de les relacions de proximitat i de la cohesió social

1.1 | 1.2 
2.1 | 2.2
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6
5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4

6.1 | 6.2
7.1

7.874.520 €

14 Reducció de l’escletxa digital 
15 Millora de la xarxa d’equipaments
16 Estratègia integral per a la dignificació de l’espai públic
17 Actuacions per a la millora de la connectivitat i l’accessibilitat

14.1 | 14.2
15.2 |15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6
16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7
17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 |17.5

1.070.000 €

08 Definició i execució d’un pla operatiu educatiu que incideixi en la millora de l’educació 
enfortint el treball en xarxa
09 Suport als centres educatius per avançar cap al model d’Escoles Enriquides
10 Promoció, ampliació i reforç dels projectes educatius i de lleure de base comunitària

8.2 | 8.3
9.1
10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6
10.7

1.045.000 €

11 Promoció de la formació ocupacional per millorar l’ocupabilitat de les persones aturades

12 Impuls a les accions en matèria d’ECSS
13 Suport a les iniciatives d’activació econòmica que emanin del territori

11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7   11.8 
| 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12
12.1  | 12.2  | 12.3 
13.1 | 13.2

Projectes motor Propostes Accions Pressupost
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Les Roquetes

08 Nou Barris
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08 Nou Barris

les Roquetes

Canyelles

la Guineueta

Verdun

la Prosperitat

la Trinitat Nova

la Trinitat Vella

Torre Baró
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2.6
Accions

Bloc 2 >
Les Roquetes

El Pla de Barris de les Roquetes estava 
conformat inicialment per un total de 42 accions 
que pretenien donar resposta a les necessitats i 
oportunitats del barri. El  treball amb el territori 
i la pròpia dinàmica de desplegament del Pla, 
han brindat l’oportunitat d’anar definint i 
adaptant estratègies atents a les oportunitats 
i reptes que anaven sorgint i han permès 
incorporar 4 noves accions que han donat més 
força als plantejaments i objectius inicials.

El Pla de Barris de les Roquetes està conformat 
actualment per un total de 46 accions que 
aborden els 4 àmbits principals (Drets socials 
i habitatge, Educació, Activitat Econòmica 
i Ecologia Urbana). Al marge de les accions 
anomenades “transversals” i que són comunes 
a la majoria de plans,  podríem dir que el Pla 
de Barris de les Roquetes pivota eminentment 
sobre 4 eixos o temàtiques:  

1. Educació i cultura
2. Comunitat
3. Impuls per a la inserció laboral
4. Espai públic

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau 
per entendre el Pla de Barris de les Roquetes.

Llistat de totes les accions  
del Pla de Barris de les Roquetes

1.1 | Implementació d’un programa de rehabilitació 

adreçat a finques d’alta complexitat.

2.1 | Foment d’un pla per a la millora de la convivència.

2.2 | Suport a les comunitats veïnals per a la millora de 

la convivència.

3.1 | Foment de projectes per a la petita infància i les 

habilitats de criança.

3.1.1 | Espai de co-criança i treball.

3.1.2 | “Néixer i Créixer”.

3.2 | Tallers de bricolatge domèstic.

3.3 | Instal·lació i dinamització d’un boulder i un 

rocòdrom.

3.4 | Suport al Grup de marxa nòrdica.
4.1 | Art urbà intergeneracional: sèrie web Roquetes.

4.2 | Impuls d’un projecte d’assistència i 

acompanyament a la gent gran: “Baixem al carrer”.

5.1 | Formació en tallers culturals.

5.2 | Realització d’activitats culturals familiars en 

l’espai públic.

5.3 | Potenciació de la Titellada i el festival Ròmbic de 

les Roquetes.

5.4 | Ampliació dels espais d’assaig i d’espectacles 

de teatre.

5.5 | Desenvolupament d’un pla d’optimització de 

recursos.

5.6 | Projecte fotogràfic.
6.1 | Promoció de l’acompanyament i suport a entitats 

existents al barri.

6.2 | Foment de projectes de reconeixement dels sabers 

de les comunitats d’origen cultural divers.

7.1 | Reforç dels centres educatius en l’àmbit 

psicosocial.

7.2 | Foment de projectes educatius d’arts escèniques i 

d’acció social:

7.2.1 | “Cos en moviment” (IE Antaviana).

7.2.2 | Projecte “BAULA”.

7.3 | Foment de projectes per afavorir l’èxit escolar: 

“Menjallibres”.

7.4 | Foment de projectes per garantir l’obtenció del 

GES, destinat a joves d’entre 13 i 16 anys.

7.5 | Millores al pati de primària de l’IE Turó de 
Roquetes.
8.1 | Elaboració d’un estudi per valorar l’oferta i la 

demanda de les activitats extraescolars de lleure 

existents, i per fer les modificacions i propostes que 

siguin necessàries.

8.3 | Patis divertits: IE Turó de Roquetes.

8.4 | Foment d’un projecte d’alfabetització digital per 

a les famílies.
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5.2 | Batucades de les AFAs.
9.1 | Desenvolupament del programa “Barris d’oficis”.

9.2 | Foment de projectes de formació i d’ocupació per a 

joves d’entre 16 i 20 anys.

9.3 | Foment de l’acompanyament sociolaboral als col·lectius 

més vulnerables: “Tasta la vida”.

9.4 | Suport i acompanyament al projecte “Més amb 

menys costura”. 

9.5 | Regularització de persones en situació 
administrativa irregular.  
9.6 | Convalidació d’estudis cursats a l’estranger.
10.1 | Foment d’un projecte de sensibilització de l’ECSS, al 

barri i a l’escola.

10.2 | Acompanyament a l’impuls i la promoció de 

l’emprenedoria col·lectiva.

10.4 | Punt itinerant ECSS. 
11.1 | Activació d’un programa de dinamització de locals buits.

12.1 | Millora de l’eficiència energètica dels comerços i 

d’altres aspectes que cal valorar.

12.2 | Difusió i mapatge del comerç existent.

13.1 | Reurbanització del carrer de la Mina de la Ciutat i de 

la plaça de les Roquetes.

13.2 | Reurbanització de la plaça del Pla de Fornells (futura 

plaça Trobada).

14.1 | Inici de l’estudi de viabilitat per redactar una 

futura modificació del PGM i per valorar les reserves de 

sòl d’equipament.

14.2 | Redacció d’una proposta per situar un passeig per a 

vianants a la carretera del mirador de Torre Baró.

14.3 | Anàlisi i valoració de la dignificació de la zona de 

muntanya que limita amb el barri de les Roquetes.

15.1 | Foment d’un projecte per a la reactivació de solars buits.

15%

62%

12%

11%

1.421.000 €

1.096.000 €

1.135.000 €

5.985.000 €
9.637.000 €

10 12

6
18

Total d’accions: 46

Accions per bloc temàtic

Pressupost total

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics
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Bloc 2 > 2.6.1
Actuacions destacades
Educació i cultura

El mapa educatiu de primària i secundària a 

Roquetes presenta una sèrie de característiques 

comunes: són centres d’alta complexitat, 

condicionats pels determinants socioeconòmics 

de l’entorn i amb un alt nivell d’absentisme escolar 

entre l’alumnat, el qual s’agreuja en les famílies del 

poble gitano. Altres elements definitoris dels centres 

educatius del barri són l’elevat nombre d’infants 

amb necessitats educatives especials a les aules 

i el pes significatiu de l’alumnat d’origen cultural 

divers. En aquest sentit, el Pla de barris aposta per 

una educació inclusiva i intercultural i, per tant, 

amplia els equips educatius amb figures de perfils 

psicosocials que, al mateix temps, col·laboren a dur 

a terme itineraris d’aprenentatge més complexos i 

integrals, com la incorporació de projectes culturals 

als projectes educatius. Els dos centres de Roquetes 

són de característiques semblants però realitats 

i tarannàs diferents: així com l’institut escola 

Antaviana està reconegut pel barri i participa 

de la xarxa comunitària, l’institut escola Turó de 

Roquetes treballa amb situacions més complexes 

i un equip més divers. L’objectiu del Pla de barris 

és generar ponts entre els dos centres educatius 

a través dels projectes culturals i, alhora, establir 

aliances i projectes compartits entre la comunitat 

educativa. L’apropament del circ als dos centres, el 

desdoblament del projecte “Baula” o les diverses 

intervencions i projectes a l’institut escola Turó de 

Roquetes reequilibren la situació de les dues escoles 

promovent-hi un treball conjunt, complex i singular.

Apostar per una 
educació inclusiva 
i intercultural 
ampliant els equips 
educatius amb 
figures de perfils 
psicosocials

Les Roquetes
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Tàndem cultura i educació
Educació

S’ha creat un tàndem d’acció cultural entre l’Ateneu Popular de Nou Barris i 

l’institut escola Antaviana, amb extensions puntuals a l’institut escola Turó de 

Roquetes. Aquesta aliança es concreta amb formacions específiques de circ als 

equips educatius, grups de treball per transversalitzar el circ a l’etapa infantil, 

classes de circ social dins el currículum escolar, en el grup classe de segon d’ESO i 

acompanyament al professorat d’educació física en l’adquisició de la didàctica del 

circ social. D’altra banda, l’alumnat també s’endinsa en la principal producció de 

l’Ateneu, el Circ d’Hivern, i genera, d’aquesta manera, un vincle amb l’escola a través 

d’un dossier pedagògic per a la funció escolar en el procés de creació de l’espectacle.

Import:  108.036 € 

Acció: 7.2.1

Projecte “Baula”
Educació

El projecte “Baula” ofereix un espai per a la creació, l’expressió i 

l’experimentació artística en general i música en concret, dins les escoles de 

l’Institut Escola Turó de Roquetes i l’Institut Escola Antaviana. A través de 

diverses disciplines artístiques, el projecte contribueix al desenvolupament 

integral de l’alumnat de sisè i primer d’ESO dels centres educatius de 

Roquetes, facilitant eines, dinàmiques i processos que puguin ser transferibles 

a altres àrees curriculars o a altres espais de la vida quotidiana dels 

participants. Contribueix a fer possible el dret a la participació cultural dels 

infants i joves. A partir de la innovació educativa, el treball en xarxa amb altres 

agents del barri i la naturalesa oberta i creativa, “Baula” és un espai referent 

on els alumnes, a partir dels seus interessos, desenvolupen les seves habilitats 

artístiques i socials, i creixen a través de les arts. Aquest projecte es du a terme 

als dos centres educatius del barri, l’IE Turó de Roquetes i l’IE Antaviana, amb 

l’objectiu de generar ponts entre ells i potenciar el treball educatiu conjunt. 

Import:  40.199 € 

Acció: 7.2.2
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Bloc 2 >

Millores al pati de l’Institut Escola Turó de Roquetes 
Educació

Adaptació del gimnàs de l’ Institut Escola Turó de Roquetes
Educació

Des del barri de les Roquetes es proposa redissenyar el pati de primària de 

l’IE Turó de Roquetes, amb el doble objectiu d’enfortir la comunitat educativa 

i d’incorporar millores en els usos del pati actual. Actualment el pati és un 

espai de pavimentació dura, sense ombres ni espais de joc definits. Per donar 

resposta a aquesta necessitat, el Pla de barris engega un procés de cocreació 

en què s’implica tota la comunitat educativa per tal de donar resposta al repte. 

El projecte es desenvolupa en diverses fases: conèixer el pati, dissenyar-lo i 

construir-lo. Per dur a terme el projecte s’ha generat una comissió de treball 

dins el centre, que es reuneix quinzenalment per coordinar i concretar el procés 

en cada fase. Les aules han triat noms de jocs del pati, i s’ha pogut treballar 

el projecte des de les diverses assignatures curriculars: a matemàtiques, per 

exemple, s’ha après les unitats de mesura per conèixer com és el pati actual. 

D’altra banda, s’ha aprofitat aquest procés per realitzar unes obres de nivell més 

tècnic, que han resolt qüestions d’accessibilitat i pavimentació. 

El gimnàs de l’edifici de secundària de l’IE Turó de Roquetes 

ofereix una oportunitat per ser adaptat a usos escènics i 

reforçar, així, la incorporació de la vessant artística i cultural 

al projecte educatiu de centre. En aquest sentit, des del Pla de 

barris es reforça aquesta idea executant unes obres d’adaptació 

de l’espai afegint tots aquells elements que permetin la 

conversió del gimnàs a un teatre: equip de so, il·luminació, 

espai escènic, aïllament acústic, etc. Aprofitant que aquest 

espai té actualment un accés independent i les alarmes estan 

sectoritzades, es podrà utilitzar tant en horari lectiu com en 

horari no lectiu per part de les entitats del barri, sempre prèvia 

sol·licitud i d’acord amb la direcció del centre.

Import: 291.240 € 

Acció:7.5 / 8.3

Import:  95.000 € 

Acció: 8.6

Les Roquetes
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Grups de batucada a les Associacions de Famílies d’Alumnes
Educació + Drets Socials

Potenciar la Titellada i el festival Ròmbic
Drets Socials 

Amb l’objectiu d’impulsar activitats familiars i de lleure a l’espai 

públic, des del Pla de barris s’ha creat dos grups de batucada amb 

les AFA de l’IE Turó de Rouqetes i l’IE Antaviana. En el treball 

conjunt amb les AFA es volia sortir del format d’activitat extraescolar 

“clàssic”, apostant per un tipus d’activitats que pogués enfortir el 

vincle entre famílies i infants, i que alhora pogués construir ponts 

entre les dues AFA del barri. Per donar resposta a aquest repte 

els dos grups de batucada realitzen activitats conjuntes al llarg del 

curs, tant en l’àmbit de taller d’aprenentatge, com en el de sortides 

conjuntes en el calendari festiu. Per garantir la continuïtat del 

projecte, s’ha dotat d’instruments de percussió les dues escoles i es 

realitzarà un acompanyament per trobar recursos de continuïtat i 

sinergies amb altres grups de percussió del districte de Nou Barris.

L’Associació Titellaire de Roquetes és una petita associació que fa dos 

festivals de titelles a l’any: la Titellada, un festival de titelles a l’espai 

públic per a tota la família, i el Ròmbic, un festival adreçat a persones 

adultes que es realitza conjuntament amb l’Ateneu Popular de Nou 

Barris. En el cas de la Titellada, des del Pla de barris s’ha facilitat la 

contractació de dos espectacles de gran format, alhora que s’ha facilitat 

assessorament per treure un millor rendiment a la comunicació del 

festival. D’altra banda, s’està creant un conveni de pràctiques en animació 

sociocultural entre l’entitat i I’IES Salvador Seguí. Pel que fa al festival 

Ròmbic es facilita la contractació d’un espectacle de gran format per 

donar suport al festival en el seu cinquè aniversari. Amb aquesta acció, 

definida conjuntament amb la Taula de Cultura del barri, s’ha donat un 

impuls extraordinari a uns esdeveniments que tenen potencial per seguir 

creixent, i esdevenir actes de ciutat, en cas que es consideri oportú.

Import: 5.271 € 

Acció: 5.2 Import: 6.335 € 

Acció: 5.3
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Bloc 2 > 2.6.2
Actuacions destacades
Comunitat

El teixit associatiu és una de les grans fortaleses 

de Roquetes i, històricament, ha tingut una gran 

capacitat de mobilització, juntament amb el Pla 

comunitari i els espais de treball corresponents. 

En aquest sentit, el Pla de barris s’ha adaptat a 

les dinàmiques de treball col·lectives existents a 

Roquetes, tant en la definició dels projectes com 

en l’execució dels mateixos. En l’àmbit cultural, 

recentment s’ha activat la Taula de Coordinació 

Cultural, l’objectiu de la qual és oferir al barri una 

programació cultural estable que pugui fer arrelar 

en el territori una identitat cultural significativa. La 

xarxa comunitària ha estat la base en la qual el Pla 

de Barris ha donat suport per definir i desplegar els 

diversos projectes que s’estan executant.

El Pla de Barris s’ha 
adaptat a les dinàmiques 
de treball col·lectives 
existents a les Roquetes, 
tant en la definició 
dels projectes com en 
l’execució dels mateixos

Les Roquetes
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Projecte “Jocs del món” 
Drets Socials

Vinculació a comunitats culturals diverses
Drets Socials

A partir de la necessitat de treballar un projecte artístic al barri 

per impulsar-hi les relacions intergeneracionals, es va generar 

una proposta per crear una sèrie web explicant i narrant diverses 

històries del barri de Roquetes. Amb aquest projecte es vincula 

el passat i el present reivindicatiu del barri i es genera un joc que 

navega entre la ficció i la realitat, i que permet vehicular les diverses 

narratives existents al barri. En un sentit operatiu la sèrie està 

dividia en tres episodis: el primer entra en el món de l’educació al 

barri; el segon s’endinsa en la diversitat cultural del barri, i el tercer 

està vinculat a les lluites juvenils de Roquetes. Tant la selecció de les 

temàtiques com el guió, l’actuació i el rodatge es duen a terme amb 

el veïnat, organitzat segons diversos grups de treball i acompanyats 

per una productora professional que coordina des d’una perspectiva 

professional i comunitària el bon desenvolupament del projecte.

Durant la definició del Pla de barris a Roquetes es va detectar 

per part del veïnat un ús familiar poc intensiu a les places del 

barri. Per donar resposta s’ha treballat el repte a la Taula 

comunitària de Lleure i famílies, i s’ha concretat “Jocs del món”, 

un projecte d’animació lúdica i familiar en l’espai públic, basat 

en la construcció col·lectiva d’un bagul mòbil que conté jocs 

interculturals, construïts per les comunitats d’origen cultural 

divers, per tal que les entitats del barri puguin utilitzar aquests 

recursos durant el calendari festiu. El projecte s’ha desenvolupat 

en dues fases: una primera part de dinamització de l’espai públic 

a través del joc i la recollida de jocs de cultures diverses, i una 

segona part de construcció col·lectiva i dinamització. El projecte 

busca especialment la vinculació del Casal Infantil i del MIJAC 

per garantir la continuïtat de l’ús i la gestió del recurs. 

L’elaboració i execució d’un Pla de convivència a la plaça de les 

Roquetes, impulsat des del Pla de Barris, ha detectat una falta de 

representació de diversos col·lectius als espais comunitaris del 

barri, tot i tenir una xarxa veïnal i associativa consolidada i arrelada. 

Aquesta falta de representació dificulta de manera significativa 

la creació de vincles amb els col·lectius de comunitats d’origen 

cultural divers, alhora que situa aquests col·lectius en una situació 

de vulnerabilitat, ja que no poden accedir fàcilment a la xarxa 

veïnal. A partir d’aquest diagnòstic es planteja la creació de diverses 

actuacions per poder aprofundir en la creació i l’enfortiment d’aquest 

vincle, un treball que ofereix continuïtat a la feina duta a terme en el 

marc del Pla de convivència. Durant els anys 2018-19 s’han establert 

els primers vincles amb la comunitat d’Hondures, i al llarg del 2019 

es preveu ampliar la xarxa de relacions entre altres cultures.

Import: 34.926 € 

Acció: 4.1

Import: 15.000 € 

Acció: 5.2

Import: 8.000 € 

Acció: 6.2

Projecte “Històries de les Roquetes. Sèrie Web”
Drets Socials
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Bloc 2 > 2.6.3
Actuacions destacades
Impuls per a la inserció laboral

L’elevada taxa d’atur de la població de lesRoquetes, 

especialment l’atur de llarga durada, però també 

la precarietat i la inestabilitat laboral, són els 

principals factors dels quals es deriven múltiples 

problemàtiques. Davant d’aquesta situació, el Pla de 

Barris ha desplegat diferents accions per promoure 

la formació i l’ocupabilitat de les persones, treballant 

en molts casos l’enxarxament i l’autoestima de les 

persones, prèviament a la inserció laboral. Entre 

altres accions, cal destacar la de Regularització 

de persones en situació administrativa irregular, 

que ofereix la contractació durant un any a deu 

persones dels diferents barris de l’Eix Besòs i del 

Pla de Barris; o els projectes que atenen situacions 

d’alta vulnerabilitat emocional i faciliten la motivació 

per preparar-se a trobar feina, com els Tallers de 

bricolatge domèstic.
Tallers de bricolatge domèstic
Drets Socials – Activitat Econòmica

Des dels diversos serveis i entitats del territori s’ha detectat malestar emocional 

en la població del barri que es troba en situació d’atur de llarga durada. Tot i 

que hi ha diverses activitats al barri adreçades a prevenir aquest malestar, fins 

ara no s’havia aconseguit treballar amb la població masculina. En un treball 

col·lectiu a la Taula de suport Mutu “mes amb menys” es defineix el projecte 

“Tallers de bricolatge domèstic”, l’objectiu del qual és generar un espai relacional 

i d’aprenentatge en què els veïns puguin tenir un espai de confiança per parlar de 

les seves dificultats emocionals, i on tota la producció del taller estigui vinculada 

a les diverses necessitats dels col·lectius i les entitats del territori. El taller va 

iniciar-se el novembre del 2018 i compta amb la participació de quinze persones, 

tres de les quals són dones. La valoració per part del grup és molt positiva, ja 

que s’ha generat un enxarxament entre les persones participants, i el sentiment 

d’autoestima d’aquestes persones ha millorat substancialment. Els encàrrecs que 

reben al taller són per cobrir necessitats del mateix barri, de caire comunitari. 

Import:  17.092 € 

Acció: 3.2

Promoure la formació 
i l’ocupabilitat de les 
persones, treballant 
l’enxarxament i 
l’autoestima, prèviament 
a la inserció laboral

Les Roquetes
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Bloc 2 > Barris

El projecte “Tasta la vida” és una proposta d’acció prelaboral i 

tastet d’oficis per a adults de Roquetes en tres sectors innovadors 

o poc comuns i que tenen bones perspectives de contractació. 

La determinació dels sectors es dissenya tenint en compte 

els interessos i les habilitats de les persones participants. Les 

activitats prelaborals són una combinació d’activitats lúdiques i 

de treball de competències transversals. Les formacions i tastets 

proposats es caracteritzen per la seva flexibilitat i per no ser 

gaire intensius en el temps, a fi de facilitar l’accés al projecte. Per 

promoure’n la participació, el projecte contempla el servei de 

cangur per a persones amb infants al seu càrrec. De la mateixa 

manera, es facilita el transport a activitats fora del barri i es beca 

la participació al projecte, si es comprova la participació efectiva 

de la persona participant.

Des del Pla de barris s’aposta per aquest projecte, que busca la millora 

de l’ocupabilitat de persones en situació irregular administrativa i en risc 

d’irregularitat sobrevinguda, que siguin residents a l’Eix Besòs, que té una 

especial importància a les Roquetes, a través de l’obtenció de permisos de 

treball per la via de l’arrelament social. La realització del projecte exigeix el 

treball conjunt entre les diferents parts de l’administració pública implicades 

en el procés de regularització. El projecte permet obtenir permisos de treball 

per a deu persones residents a l’Eix Besòs; millorar l’ocupabilitat d’aquestes 

persones a través de processos formatius; oferir el suport legal i econòmic 

necessari per a la tramitació del permís de treball; gaudir d’una contractació 

de dotze mesos en un entorn que permeti la professionalització i la millora 

professional de les deu persones beneficiàries, i acompanyar-les a nivell 

ocupacional i social durant tot el procés.

Servei d’assessorament, acompanyament jurídic i 

subvenció econòmica per facilitar que les persones 

que hagin cursat els seus estudis no universitaris a 

l’estranger en puguin dur a terme l’homologació al 

sistema educatiu estatal. Aquest projecte s’ofereix 

als veïns i veïnes de Roquetes des del gener del 

2019 i també se’n beneficien les persones que viuen 

a la Zona Nord i Trinitat Nova. 

Import: 44.371 € 

Acció: 9.3

Import: 57.470 € 

Acció: 9.5

Import: 4.900 € 

Acció: 9.6

Projecte “Tasta la vida”
Activitat Econòmica 

Regularització de persones en situació administrativa irregular
Drets Socials – Activitat Econòmica

Convalidació d’estudis cursats a l’estranger
Activitat Econòmica
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Bloc 2 > 2.6.4
Actuacions destacades
Espai públic

Els objectius que es marca el Pla de barris de 

Roquetes pel que fa a la intervenció en l’espai 

públic fan referència a la millora de la mobilitat 

rodada i la mobilitat del vianant, la connectivitat 

i l’accessibilitat. L’orografia de Roquetes marca 

de manera determinant els desplaçaments i les 

connexions del barri, i per això el repte és promoure 

condicions que afavoreixin la mobilitat interna, 

seguint les directrius del futur Pla de mobilitat del 

districte de Nou Barris, per contribuir a la reducció 

dels índexs de contaminació de la ciutat. De la mateixa 

manera, en tractar-se d’un barri de muntanya a 

tocar del Parc Natural de la serra de Collserola, 

el Pla de barris es proposa fer un treball sòlid per 

millorar la seva connectivitat amb la natura, creant 

una xarxa de recorreguts saludables i d’accessos a 

Collserola, degudament senyalitzats. En el marc del 

Pla de barris, i a partir del mapa d’equipaments del 

territori, s’avança en la planificació per preveure 

possibles canvis de planejament, redacció d’estudis 

o avantprojectes. D’altra banda, es demana la 

reactivació de nous espais per a usos veïnals i 

projectes col·lectius, tenint en compte l’existència de 

diversos solars buits al barri.

Les Roquetes

Millora de la mobilitat 
rodada i la mobilitat del 
vianant, la connectivitat i 
l’accessibilitat
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39

38
40

38 | Reurbanització i millores del carrer de 
la Mina de Ciutat.

39 | Reurbanització de la plaça de Fornells.

40| Millores del pati de primària de l’Insti-
tut Escola Turó de Roquetes i arranjament 
del gimnàs de secundària de l’Institut Esco-
la Turó de Roquetes.

_Plànol amb la ubicació de les obres
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Reurbanització del carrer de Mina de la Ciutat i de la 
plaça de les Roquetes
Ecologia Urbana

La reurbanització del carrer de la Mina de la Ciutat és un projecte urbà que 

té com objectiu la millora de la convivència entre diferents usos ciutadans, de 

la mobilitat, l’accessibilitat i l’enllumenat. El projecte conserva la plataforma 

segregada, reordena els dos carrils de serveis i aparcament, i conserva els dos 

sentits de circulació. El carrer Mina de la Ciutat és l’eix principal del barri, on 

conflueixen múltiples usos: activitat comercial, alta intensitat de trànsit rodat 

(públic i privat), relacions veïnals a peu de carrer, vetlladors... És un eix que, per 

la seva condició d’espai socialitzador i per les seves característiques físiques 

actuals, demana una intervenció que faciliti la convivència entre tots els usos i 

usuaris, de manera que esdevingui un escenari de joc i de trobada, que millori les 

relacions entre les persones.

Import: 2.075.000 € 

Acció: 13.1
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Reactivació de solars buits 
Ecologia Urbana

Reurbanització de la plaça del Pla de Fornells
Ecologia Urbana

L’any 2016 el Districte de Nou Barris va fer un inventari i identificació dels buits 

urbans existents a les Roquetes, però la feina va quedar aturada. Aquesta acció del 

Pla de barris ha fet una selecció d’aquells buits que tenen condició de solar, i que 

tenen potencial per ser intervinguts i dotats d’un ús temporal, tenint en compte les 

característiques físiques i urbanístiques dels mateixos. Amb aquest estudi s’ha revisat 

l’inventari de buits urbans de Roquetes i s’han seleccionat els tres solars que tenen 

potencial per ser activats, tenint en compte els paràmetres descrits. De la mateixa 

manera, s’ha obtingut una proposta d’actuació i ús comunitari per a cada un dels solars 

seleccionats, considerant les seves característiques físiques i urbanístiques, i amb una 

estimació econòmica del que suposaria la intervenció. A finals del 2018 s’ha redactat 

un conveni de cessió per tal de fer la proposta als propietaris afectats, i s’ha pogut 

contrastar amb els serveis jurídics de l’administració per tal de garantir la viabilitat de 

la proposta. Durant el 2019 queda pendent la negociació amb els propietaris per tal de 

poder executar la intervenció als buits urbans estudiats.  

La plaça del Pla de Fornells, o futura plaça de la Trobada, és un dels 

primers projectes que inicia el Pla de barris de Roquetes, donada la 

històrica demanda per part de l’Ateneu Popular de Nou Barris, que 

ha facilitat l’agilitat en la creació d’una comissió de seguiment i les 

diverses validacions del projecte per part de veïnat i entitats. Les 

obres varen iniciar-se el 2018 i finalitzaran durant el 2019.

Import: 125.723 € 

Acció: 15.1

Import: 1.220.000 € 

Acció: 13.2
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Bloc 2 > 2.6.5
Visió global | Esquema 
El Pla de Barris de les Roquetes

Diagnosi Objectius específics
Drets socials

·
·
·

·
·
·

Teixit associatiu molt fort
Problemes de convivència i incivisme a l’espai públic
Problemes de salut mental, consum de tòxics o hàbits sedentaris, entre 
altres
Col·lectiu de gent gran afectat per problemes relacionats amb les cures
Parc d’habitatges en situació d’alta complexitat
Risc d’exclusió social sever

A | Afavorir el dret a l’habitatge digne i millorar les condicions d’habitabilitat
B | Garantir la bona convivència a l’espai públic
C | Promoure la salut comunitària i els hàbits d’oci saludable
D | Enfortir la xarxa de coordinació entre els equipaments i les entitats del 
barri
E | Potenciar el moviment cultural i les entitats culturals del barri

Ecologia urbana

·
·
·
·

Forts pendents i accessibilitat complexa
Pocs espais lliures dins la trama urbana
Entorn natural de gran potencial
Diversos solars sense edificar

L | Millorar la mobilitat rodada i la mobilitat del vianant, la connectivitat i 
l’accessibilitat
M | Avançar en la definició del mapa d’equipaments
N | Reactivar nous espais per a usos veïnals i projectes col·lectius

Educació

·
·

Baix nivell formatiu
Centres educatius d’alta complexitat

F | Potenciar el lleure de base comunitària com a eina de transformació
G | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu

Activitat econòmica

·
·

Elevada taxa d’atur
Teixit comercial feble

H | Impulsar l’ocupabilitat prioritzant les actuacions adreçades als 
col·lectius més vulnerables
I | Afavorir la implementació de projectes d’activació econòmica, 
especialment en el marc de l’ECSS
J | Fomentar la formació i els itineraris continuats per a joves més enllà de la 
formació reglada
K | Promoure el comerç de proximitat i l’activitat a les plantes baixes
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Projectes motor Propostes Accions Pressupost
1.421.000 €

01 Rehabilitació, dignificació i millora del parc d’habitatges
02 Promoció de la bona convivència a l’espai públic i a les comunitats veïnals
03 Impuls de projectes per millorar la salut al llarg de la vida des del vessant comunitari
04 Desplegament de projectes per fomentar la participació i la qualitat de vida de la gent gran
05 Potenciació del moviment cultural
06 Enfortiment de les associacions i promoció de la participació veïnal

1.1
2.1 | 2.2
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4
4.1 | 4.2
5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6
6.1 | 6.2

5.985.000 €

13 Millores de la mobilitat, l’accessibilitat i la configuració de l’espai públic
14 Estudi de projectes de futur per al barri i avançament dels estudis preliminars
15 Exploració de la viabilitat de dinamització de solars buits

13.1 | 13.2 
14.1 | 14.2 | 14.3
15.1

1.096.000 €

07 Suport als centres educatius per avançar cap al model d’Escoles Enriquides
08 Promoció d’iniciatives de lleure educatiu i cultural, i implicació de les famílies

7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5
8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5

1.135.000 €

09 Enfortiment de projectes mitjançant formació, pràctiques laborals i inserció laboral
10 Foment de l’economia cooperativa, social i solidària
11 Exploració de la viabilitat de dinamització de locals buits
12 Promoció del comerç de proximitat

9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6
10.1 | 10.2 | 10.4
11.1
12.1 | 12.2
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08 Nou Barris

La Trinitat Nova
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08 Nou Barris

les Roquetes

la Trinitat Nova

la Trinitat Vella
la Prosperitat

Sant Andreu

Verdun

Torre Baró
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2.7
Accions

Bloc 2 >
La Trinitat 
Nova

El Pla de Barris de la Trinitat Nova estava 
conformat inicialment per un total de 24 accions 
que pretenien donar resposta a les necessitats i 
oportunitats del barri. El  treball amb el territori 
i la pròpia dinàmica de desplegament del Pla, 
han brindat l’oportunitat d’anar definint i 
adaptant estratègies atents a les oportunitats 
i reptes que anaven sorgint i han permès 
incorporar 18 noves accions que han donat més 
força als plantejaments i objectius inicials.
El Pla de Barris de la Trinitat Nova està 
conformat actualment per un total de 42 
accions que aborden els 4 àmbits principals 
(Drets socials i habitatge, Educació, Activitat 
Econòmica i Ecologia Urbana). Al marge de les 
accions anomenades “transversals” i que són 
comunes a la majoria de plans,  podríem dir 
que el Pla de Barris de la Trinitat Nova pivota 
eminentment sobre 4 eixos o temàtiques:  

1.       Espai educatiu
2.       Comunitat
3.       Ocupació i activitat econòmica
4.       Espai públic i equipaments

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau 
per entendre el Pla de Barris de la Trinitat Nova.

Llistat de totes les accions  
del Pla de Barris de la 
Trinitat Nova

1.1 | Construcció d’un nou projecte educatiu i construcció 

del nou ieTN.

1.2 | Adaptació física de l’escola bressol Airet per 

absorbir 150 alumnes de 0 a 3 anys. 

1.3 | Redacció i implementació del projecte singular 
“ieTN”: arts audiovisuals. 
2.1 | Escoles enriquides: perfils professionals de 
l’àmbit social. 
2.2 | Programa “Menjallibres”. 
3.1 | “Baobab”: campament urbà al barri.

3.2 | “Baobab”: suport en la creació d’un esplai o cau de 

cap de setmana.

3.3 | Suport al monitoratge de lleure.
4.1 | Taller de percussió i batucada.

5.1 | Programa “Baixem al carrer”.

5.2 | Grup de caminades.  
6.1 | Redacció de l’estudi “¿Solos en la Trini?” per 
detectar grups de relació informal.
6.2 | Suport a l’acció comunitària de Trinitat Nova 
(organitzadors comunitaris).
6.3 | Acompanyament a Taula Oberta (entitat de 
Trinitat Nova).
6.4 | Programa de lideratges.
6.5 | Cohesió social entre les comunitats veïnals de la 
zona nova de Trinitat Nova.
6.6 | Creació Taula Jove del barri.
6.7 | Creació Taula Serveis i Acció Comunitària. 
6.8 | Taller de convivència a l’Institut Escola 
Trinitat Nova.
6.9 | Projecte “Nou Barris conviu”.
7.1 | Suport al disseny i creació de dues exposicions sobre 

la memòria de l’aigua.

7.2 | Projecte “NOVA”: art urbà a la Trinitat.
7.3 | “Records, imatges i barris”.
7.4 | Projecte fotogràfic.
7.5 | Teatre de carrer: memòria i espai públic.
7.6 | Suport a la 1a Fira d’art, creació i cultura 
comunitària de Barcelona.
8.1 | Dur a terme una programació d’activitats esportives 

i culturals durant el mes de juliol per captar les 

principals demandes durant la resta de l’any.

8.2 | “Amunt Trinitat Nova”.
8.3 | Torneig de futbol al barri.
9.1 | Acompanyament i formació en xarxes socials per 
al projecte “Más que pelotas”.
9.2 | YouTuber Fest, a Trinitat Nova.
10.1 | Barris d’ofici.

10.2 | Definició de 5 projectes d’ocupació.
10.3 | Punt itinerant d’economia social i solidària.
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10.4 | Servei itinerant de suport laboral (TUC-TUC).
10.5 | Formació en oficis de mercat.
10.6 | Formació en automoció.
10.7 | Tastet d’oficis per a joves.
10.8 | Creació d’una entitat o cooperativa de lleure.
10.9 | Formació en soldadura.
10.10 | Beques per a joves estudiants de la 
Trinitat Nova.
10.11 | Convalidació d’estudis cursats a l’estranger.
10.12 |Projecte prelaboral.
11.1 | Millora de l’eficiència energètica, accessibilitat i 

façanes de 24 comerços del barri.

12.1 | Estudi de l’oferta i la demanda d’activitats a 
Trinitat Nova.
12.2 | Inventari dels locals buits de la Trinitat 
Nova.
12.3 | Programa d’activació econòmica de locals 
buits de Trinitat Nova.
13.1 | Projecte de reordenació de l’àmbit de les Feixes.

14.1 | Arranjament del túnel subterrani entre les dues 

Cases de l’Aigua i legalització de la Sala Hipòstila.

14.2 | Definició d’un ús sostenible i viable a la 
Casa de l’Aigua.
15.1 | Programa d’acompanyament en  el 
reallotjament de 38 famílies als nous blocs 
d’habitatges de Trinitat Nova.
15.2 | Programa de rehabilitació de finques 
d’alta complexitat.
16.1 | Reordenació de l’espai públic a la zona 

Aiguablava-Portlligat.

16.2 | Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere 

de l’espai públic. 

16.3 | Marxa exploratòria: execució de propostes.

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics

5%

42%

45%

8%
13

8

3 18

750.000 €

6.300.000 €

1.220.000 €

6.653.000 €

14.923.000 €

Total d’accions: 42

Accions per bloc temàtic

Pressupost total
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Bloc 2 > 2.7.1
Actuacions destacades
Espai educatiu

Un dels grans reptes del Pla de barris de la Trinitat 

Nova és la transformació integral de l’oferta 

educativa del barri, un canvi substancial del sistema 

educatiu que vol fer un projecte educatiu prou 

potent per recuperar l’alumnat i les persones joves 

que viuen al barri i que han decidit anar a estudiar 

a altres escoles. L’aposta entra en l’educació formal 

igual que ho fa en l’educació del lleure, entenent que 

el barri és tot ell comunitat educativa, i que aquest ha 

de treballar de manera coordinada i juntament amb 

les entitats més joves, com el nou cau de la Trini. 

Per aquest motiu, el nou equipament es concep com 

l’espai educatiu del barri, en el qual hi ha l’institut-

escola, però també on conviuen múltiples activitats 

de lleure obertes a infants, joves, adolescents i 

persones adultes. D’altra banda, la col·laboració 

i bona coordinació entre el nou centre educatiu i 

l’escola bressol existent en fase de remodelació fa 

possible que l’itinerari educatiu tingui continuïtat 

després de l’etapa 0-3, sense haver de buscar 

alternatives educatives a altres barris. 

Transformació integral 
de l’oferta educativa 
del barri per recuperar 
l’alumnat i les persones 
joves que hi viuen i 
que han decidit anar a 
estudiar a altres escoles

La Trinitat 
Nova
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Institut Escola Trinitat Nova 
Educació

L’Institut Escola Trinitat Nova és clau en el canvi de model educatiu del barri. Amb el Pla de Barris 

es construeix un nou centre educatiu que substitueix els tres anteriors, integrant un eix singular 

i transversal basat en les arts audiovisuals, i convertint aquesta temàtica en un eix vertebrador 

que entra a les assignatures curriculars. Ho fa treballant la narrativa a través dels guions, les 

matemàtiques a través dels diafragmes, l’esperit crític a través dels visionats, el treball en equip i 

cooperatiu a través dels rodatges... Consta d’un plató on es fan realitat les gravacions, i està dotat del 

material específic audiovisual (càmeres, pantalles, equips de so, etc.). És un equipament que s’obre al 

barri a través de la nova biblioteca i de la nova mediateca i a través de la seva unitat de ràdio, i treballa 

al costat de les entitats i del veïnat.

Un dels projectes que fomenta el lleure és “Baobab”, que aterra a la Trinitat Nova 

per potenciar el lleure educatiu.  Per fer-ho planteja dos reptes de diferent magnitud i 

impacte: d’una banda, la creació d’un cau o esplai que sigui impulsat per les persones 

joves del barri; de l’altra, l’ampliació de l’oferta de lleure estival per a les famílies més 

vulnerables i sense recursos econòmics, entenent que el lleure és un dret dels infants 

i que ha de ser una opció per a totes les famílies. L’octubre del 2018 el cau esdevé una 

realitat, ja que es federa a la Federació d’Escoltes Catalans i compta amb les unitats 

de les diverses franges d’edat i un grup de joves del barri que forma l’equip de caps. 

La implicació d’aquests joves en la creació del cau ha tingut un impacte que va més 

enllà d’allò tangible, de més calat i complexitat: l’enxarxament entre joves del barri que 

estan fent projectes i tenen il·lusió per impulsar accions de manera col·lectiva.

Import:  4.900.000 € 

Acció: 1.1 / 1.2 / 1.3

Import:  116.700 € 

Acció: 3.1 / 3.2 / 3.3

Projectes de lleure educatiu
Educació
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Bloc 2 > 2.7.2
Actuacions destacades
Comunitat

El Pla de Barris es marca el repte de capgirar 

l’acció comunitària i associativa, i emprèn, impulsa 

i acompanya diversos projectes col·lectius per tal 

d’agitar i fomentar un enxarxament veïnal més fort, 

que a voltes sigui capaç de donar resposta a les 

mateixes necessitats del barri, amb una xarxa sòlida 

i autoorganitzada. D’aquesta manera, el projecte i 

l’oferta que genera aquesta xarxa veïnal contribueix 

a enfortir el sentiment de pertinença i cohesió social: 

un grup d’adolescents que organitza un festival, 

un grup de joves que constitueix un cau, una nova 

entitat de foc i percussió que agafa autonomia i 

s’implica en les festes del barri... 

Fomentar un 
enxarxament 
veïnal més fort, 
que sigui capaç de 
donar resposta a les 
necessitats del barri, 
amb una xarxa sòlida 
i autoorganitzada

El “Trinitú Fest” és un dels projectes que ha sorgit dels i les adolescents del barri 

durant l’execució del Pla de barris i que s’ha incorporat al full de ruta. Si des de 

l’ieTN es treballa amb profunditat l’esperit crític del consum audiovisual, en aquest 

cas es dissenya un festival centrat en el món YouTube per prevenir un mal ús 

d’aquesta xarxa, tan popular en aquesta franja d’edat. L’acompanyament per part 

d’un youtuber professional en el disseny, la producció i la realització del festival, ha 

facilitat que el grup prengui consciència de com afecten aquest tipus de xarxes: ús 

crític i responsable, posar en valor la generació d’idees per sobre del mer consum, o 

treballar qüestions de gènere, entre d’altres. Un cop més, es generen aliances entre 

diversos grups de joves del barri, i ara és el Club de Vídeo de l’ieTN el que se suma 

a la creació del festival, o l’Institut Tecnològic de Barcelona, situat a Trinitat Nova, 

el que vol fer aliances per col·laborar en l’execució d’alguns tallers del “Trinitú Fest”. 

Aquest projecte deixa un llegat als joves que va més enllà del festival: aprendre a 

traduir una idea genèrica en una acció concreta, de manera estructurada i conscient.

Import:  21.175 € 

Acció: 9.2

Projecte “Trinitú Fest”
Drets Socials

La Trinitat 
Nova
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Noves xarxes de comunitats veïnals de la zona nova

Ecologia Urbana + Drets Socials 

Projecte “Amunt la Trini”
Drets Socials

La resposta al repte d’enfortir el teixit associatiu de la Trinitat 

Nova pren forma amb un acompanyament personalitzat i de 

proximitat a aquelles entitats del barri que ho considerin oportú 

i necessari. L’entitat Taula Oberta, la qual persegueix el repte 

de fer un projecte de gestió ciutadana per al nou Casal de Barri, 

decideix rebre aquest acompanyament amb un triple objectiu: 

concretar i acotar el projecte de l’entitat; ampliar la base de 

l’entitat implicant-hi més veïns i veïnes, i capacitar-se per 

entomar una gestió ciutadana del nou equipament. Durant un 

any, i seguint la metodologia de “Treball de processos”, compten 

amb una facilitadora i orientadora que els acompanya en aquesta 

aventura. 

D’altra banda, i amb un abast més general, s’han realitzat 

diverses formacions de temàtiques específiques per a totes les 

entitats d’aquest barri.

La Trinitat Nova és un barri que està immers en una remodelació urbanística 

des de fa més de deu anys. La nova configuració del barri ha generat noves 

comunitats veïnals sense vincles previs i amb certs moments de conflicte. 

Per donar resposta a aquesta situació s’ha dut a terme un suport als 

darrers 38 reallotjaments, treballant aspectes com la cohesió i el sentiment 

de pertinença a les noves comunitats, la donada d’alta als subministres, 

l’organització de les reunions veïnals, o la constitució formal de la mateixa 

comunitat de veïns i veïnes. En una segona fase, un cop les famílies ja s’han 

instal·lat als nous habitatges, s’ha treballat la inclusió comunitària de la 

diversitat cultural, especialment d’aquelles famílies que presentaven algunes 

disfuncions en els habitatges anteriors; la incorporació de nous adjudicataris 

als habitatges buits; la concreció i aplicació dels acords de convivència; la 

participació comunitària del veïnat de la zona; el relat de memòria històrica 

comunitària, o el dol dels habitatges anteriors en cas d’enderroc. Aquest 

procés ha donat com a resultat la creació d’una xarxa de presidents i 

presidentes de l’àmbit de remodelació de la Trinitat Nova, amb l’objectiu de 

treballar conjuntament diferents temàtiques relacionades amb la comunitat 

de veïns i servir com a eina de suport per a totes les escales.

Des del tancament del Pla comunitari de la Trinitat 

Nova, el barri sustenta l’acció comunitària a través 

de les seves entitats, però no sempre té prou força 

per mobilitzar massivament el veïnat per donar 

resposta col·lectiva a reptes col·lectius de barri. 

Des d’aquesta òptica s’introdueixen al barri les 

organitzadores comunitàries, amb l’objectiu de 

generar noves aliances i despertar la participació 

de veïnat sense xarxa però amb inquietuds i 

motivacions per iniciar projectes al barri, juntament 

amb altra gent. “Amunt la Trini” és l’excusa que 

vol fer realitat les inquietuds del veïnat del barri, 

des d’una perspectiva constructiva, fugint del mer 

consum. El tipus d’activitats per les quals aposta el 

veïnat tenen a veure amb l’escalada, el crossfit o la 

marxa nòrdica, i el repte és dur-les a terme des de, i 

entre, les persones que viuen al barri. 

Import: 11.476 € 

Acció: 6.3

Import:  24.495 € 

Acció: 15.1 / 6.5

Import: 6.086,30 € 

Acció: 6.2 / 6.7 / 8.2

Suport a entitats del barri
Drets Socials
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Bloc 2 > 2.7.3
Actuacions destacades
Ocupació i activitat econòmica

L’elevada taxa d’atur de la població de la Trinitat 

Nova, especialment l’atur de llarga durada, però 

també la precarietat i la inestabilitat laboral, són els 

principals factors dels quals es deriven múltiples 

problemàtiques. També cal destacar la baixa oferta 

comercial d’aquest territori. Davant d’aquesta 

situació, el Pla de Barris ha desplegat diferents 

accions per promoure la formació i l’ocupabilitat de 

les persones, així com la promoció del comerç existent 

i el foment de la nova activitat econòmica al territori. 

Entre d’altres, cal destacar el “Barris d’oficis” que 

ofereix formació en un ofici amb contracte durant un 

any a 105 persones dels diferents barris del Pla de 

Barris o el projecte per regularitzar persones en 

situació administrativa irregular que permetrà 

contractar i formar deu persones dels barris del Pla de 

Barris en aquesta situació. 

Promoure la formació 
i l’ocupabilitat de les 
persones així com 
el comerç existent i 
fomentar la nova activitat 
econòmica al territori

Servei itinerant d’orientació laboral 

Activitat Econòmica 

Aquest servei cobreix el buit existent al barri de la Trinitat 

Nova pel que fa als recursos ocupacionals. Es presta a peu 

de carrer mitjançant una bicicleta amb remolc (és un recurs 

compartit amb altres barris com Vallbona i Sant Genís dels 

Agudells i la Teixonera), i on una tècnica experta en orientació 

laboral facilita informació sobre recursos ocupacionals, així com 

sobre l’accés a formacions. També s’organitzen altres activitats 

en espais tancats i més confortables, com tutories individuals i 

grupals per abordar aspectes com la realització del currículum, 

el coneixement d’eines de recerca de feina, etc. 

Import: 40.225 € 

Acció: 10.4

La Trinitat 
Nova
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Formació en oficis de mercat 

Activitat Econòmica 

Convalidació d’estudis cursats a l’estranger

Activitat Econòmica 

Comerç (locals buits i arranjaments) 

Activitat Econòmica 

Aquestes formacions cobreixen el buit existent al barri de la 

Trinitat Nova pel que fa als recursos ocupacionals. Es tracta 

de sumar-se a tallers i formacions ja oferts a la ciutat però amb 

poca repercussió en barris com la Trinitat Nova. En aquest cas, 

el Pla de Barris difon i finança les diferents formacions amb 

bona perspectiva d’inserció laboral: carnisseria-xarcuteria, 

peixateria i floristeria. Els cursos permeten la conciliació 

familiar, ja que ocupen mitja jornada, i es beca el 100% del 

transport per arribar al lloc on s’imparteixen. Se’n fan dues 

edicions cada any i no es requereix l’ESO per poder-hi accedir, 

la qual cosa facilita l’accés a totes les persones en situació d’atur 

o precarietat laboral. 

Servei d’assessorament, acompanyament jurídic i 

subvenció econòmica per facilitar que les persones 

que hagin cursat els seus estudis no universitaris a 

l’estranger puguin dur a terme la seva homologació 

al sistema educatiu estatal. Aquest projecte 

s’ofereix als veïns i veïnes de la Trinitat Nova 

des del gener del 2019 i també se’n beneficien les 

persones que viuen a la Zona Nord i les Roquetes. 

La Trinitat Nova és un barri amb poc més de 30 comerços, a part del seu 

mercat. Aquests establiments, en molts casos, tenen deficiències d’accessibilitat, 

així com solucions energètiques que no responen a les normatives vigents. En 

un exercici de treball transversal dins l’administració, s’han ajuntat diversos 

ens municipals per donar una resposta conjunta al comerç de la Trinitat Nova. 

S’ha dut a terme un projecte per resoldre aspectes d’eficiència energètica, 

accessibilitat i imatge exterior a tots aquells comerços del barri que han volgut 

accedir a una subvenció del 90%, creada específicament per a aquest projecte. 

Onze comerços s’hi han adherit, i el gener del 2019 han finalitzat totes les obres 

dels comerços participants. L’Associació de Comerciants hi ha tingut un paper 

molt rellevant, tant en l’assessorament com en la divulgació del projecte, així 

com també en l’execució. 

Locals buits
D’altra banda, s’ha realitzat un cens de locals buits per tal de promoure-

hi activitat econòmica. El document incorpora les característiques de 

cada local (titularitat, cadastre, superfície, plànols, etc.) i una estimació 

econòmica del que suposaria l’habilitació. Durant el 2019 s’incorpora una 

modalitat específica a la subvenció “Impulsem el que Fas”, de Barcelona 

Activa, per tal de fer una crida a la instal·lació de negocis i projectes en 

aquests espais, amb ajuts per al lloguer. 

Import:  33.050 € 

Acció: 10.5

Import:  40.225 € 

Acció: 10.4

Import: 113.857 € 

Acció: 11.1/ 12.2 / 12.3
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Bloc 2 > 2.7.4
Actuacions destacades
Espai públic

L’orografia de la Trinitat Nova conté forts pendents 

i una mobilitat dificultosa, des del punt de vista 

del vianant. En aquest sentit, les persones més 

vulnerables (persones grans, persones amb diversitat 

funcional, infància i persones que realitzen cures, 

entre d’altres...) tenen certes dificultats a l’hora de 

moure’s amb llibertat i seguretat pel seu barri. De 

la mateixa manera, els habitatges que estan fora de 

l’àmbit de remodelació pateixen problemàtiques 

estructurals i socials que dificulten arribar a 

acords de comunitats d’escala per accedir a les 

subvencions ordinàries de l’administració per 

rehabilitar les finques. D’altra banda, la Trinitat 

Nova gaudeix del privilegi de ser una porta al Parc 

Natural de Collserola a través del transport públic, 

sense necessitat d’agafar el cotxe, tot i que la zona 

de transició més immediata es troba en un estat 

ruïnós i ecològicament poc cuidat. La resposta que 

es dona des del Pla de Barris a aquesta situació 

és múltiple i des de diversos fronts: arranjament 

de l’espai públic fora de l’àmbit de remodelació, 

realització de marxes exploratòries amb 

perspectiva de gènere per detectar i proposar 

millores d’accessibilitat i seguretat, propostes de 

reordenació de la zona més propera a Collserola, 

adaptació del túnel que connecta les dues Cases de 

les Aigües i homologació de la Sala Hipòstila de la 

de la Trinitat Nova... Tots aquests projectes s’han 

fet incorporant la mirada veïnal, recollint i valorant 

les propostes ciutadanes, i explorant aquelles que 

són viables. 

La Trinitat 
Nova
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33

36

37

35

33 | Reurbanització dels espais interiors entre el 
carrer de Portlligat,
el carrer d’Aiguablava, el carrer de Maria Zam-
brano i el carrer de Nou Barris.

34 | Arranjament de les connexions subterrànies 
de la Casa de l’Aigua.

35 | Creació del nou institut escola Trinitat Nova.

36 | Millores Escola bressol l’Airet

37 | Millores puntuals a l’espai públic

_Plànol amb la ubicació de les obres 
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A la zona nord de Trinitat Nova hi ha una illa d’habitatges situada entre els 

carrers d’Aiguablava i de Portlligat, a tocar del metro i de l’Ateneu. Es tracta d’una 

tipologia d’espai públic entre blocs aïllats que respon a una urbanització antiga que 

no havia contemplat l’accessibilitat universal. Aquesta zona està fora de l’àmbit 

de remodelació i, per tant, fins ara no s’havia plantejat de fer-hi una intervenció 

que resolgués les barreres arquitectòniques, els traçats i la seguretat des d’una 

perspectiva de gènere. Amb el Pla de barris es redacta un projecte d’intervenció 

en l’espai públic, que incorpora un ampli procés de participació veïnal que ajuda 

a entendre el tipus de resposta que cal donar als interiors d’illa. El resultat és un 

sistema de plataformes que permet l’accessibilitat per a totes les persones, una 

major presència del verd, i un ascensor que pugui salvar el desnivell del carrer 

d’Aiguablava, des d’on hi ha accés al metro i als grans equipaments del barri. Les 

obres s’inicien el 2019. 

Import:  6.199.477,80  € 

Acció: 16.1

Espai públic entre blocs: Aiguablava-Portlligat 
Ecologia Urbana

Solucionar problemes 
de mobilitat del vianant, 
problemes estructurals i 
socials dels habitatges i 
potenciar la proximitat al 
Parc Natural de Collserola
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Marxes exploratòries 
Ecologia Urbana

Reordenació de l’àmbit de les Feixes 
Ecologia Urbana

La millora de l’espai públic, en aquest cas, aposta per una visió amb perspectiva de gènere, 

promovent a la ciutat un nou model urbà inclusiu que tingui en compte la diversitat de gènere, 

l’edat o l’origen, per construir una ciutat més equitativa, segura i sense barreres. A Trinitat Nova, 

durant el 2017, es realitza una marxa exploratòria amb perspectiva de gènere que abasta una 

zona fora de l’àmbit de remodelació del barri, una  ruta que ha estat decidida pel mateix grup de 

dones, i en la qual es marquen els punts concrets que es volen analitzar. El resultat és tota una 

sèrie de propostes de millora que tenen a veure amb qüestions de seguretat, il·luminació, barreres 

arquitectòniques, usos i gestió de l’espai, o disseny de parcs infantils o mobiliari urbà, entre molts 

altres aspectes. La resposta a aquestes fites es realitza de manera transversal, tant des dels 

corresponents departaments de l’administració, com des de les entitats i els equipaments del 

territori, quan així ha estat possible. S’han executat passos de vianants, millores en el mobiliari 

urbà i la il·luminació, instal·lació d’aparells saludables per a gent gran, intervencions artístiques en 

l’espai públic, reurbanització de parterres o instal·lació de baranes, entre d’altres. 

Les Feixes de la Trinitat Nova és una zona de transició entre el barri urbà i el Parc Natural de la 

Serra de Collserola. És un àmbit que conté una infraestructura hidràulica històrica d’abast ciutadà, 

i on hi havia hagut un camp de futbol, abans que es realitzessin les obres d’implementació del metro. 

El Pla de Barris entra a redefinir aquest àmbit per realitzar una transformació que treballi en tres 

blocs fonamentals: la recuperació del Parc de Collserola com a espai natural veïnal per millorar la 

connectivitat ecològica (restauració i millora de la biodiversitat) i física (millora del camí existent); la 

recuperació del patrimoni i la memòria històrica de la infraestructura de l’aigua de l’antic Rec Comtal 

i la recuperació i restauració del pont dels Tres Ulls, i, finalment, l’adequació d’espais per a la pràctica 

esportiva a l’aire lliure i d’espais de producció agrícola per a usos socials i educatius. Per redactar la 

reordenació d’aquesta zona es va fer un intens procés de participació veïnal.

Import:  168.206,50 € 

Acció: 16.2 / 16.3

Import: 157.685 € 

Acció: 13.1
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Bloc 2 > 2.7.5
Visió global | Esquema
El Pla de Barris de la Trinitat Nova

Diagnosi Objectius específics

·

·

·
·
·
·

·
·
·

·
·

·

La manca d’equipaments fa que la programació cultural i esportiva sigui escassa i que es concentri 
en dies concrets o accions puntuals sense que hi hagi una programació estable
Situacions d’infrahabitatge, absència d’ascensors, etc.

Baix nivell formatiu
Molts veïns i veïnes del barri porten els seus fills i filles a escoles de fora del barri
Relació feble dels centres educatius entre ells i amb l’entorn 
Cap dels centres educatius del barri tenen AFA i no està establert el projecte de camí escolar

Elevada taxa d’atur, especialment de llarga durada
Baixa densitat comercial i manca d’un comerç consolidat
Elevat nombre de locals buits

L’orografia del barri impedeix una comunicació i mobilitat fàcils, tant a peu com en transport públic
El conjunt d’equipaments pendents d’executar i de definir fan que sigui necessària una revisió del pla 
d’equipaments que permeti generar els serveis necessaris per al barri
La zona no afectada per la rehabilitació necessita una intervenció de millora de l’espai públic que 
permeti garantir-ne l’ús quotidià

C | Facilitar hàbits saludables
D | Disminuir l’escletxa digital i facilitar l’accés als recursos TIC 
als col·lectius més vulnerables
E |Fomentar la participació dels veïns i veïnes i de les entitats en el 
desplegament de polítiques públiques i especialment del Pla de Barris

A | Promoure un nou projecte educatiu singular, integral i 
transformador
B | Promoure la cultura, la música, la pràctica de les arts 
escèniques i l’educació en el lleure, com a eina transformadora i 
socialitzadora

F | Fomentar l’ocupació al barrir
G | Crear eines de dinamització empresarial i comercial

H | Transformar i activar la zona de les Feixes com un nou espai 
de centralitat obert al barri i a tota la ciutat
I  | Potenciar un espai públic de qualitat adequat a les 
necessitats del barri, amb especial atenció al factor de gènere, a 
la infància i a la gent gran
J | Promoure i facilitar la rehabilitació dels habitatges i la 
millora de l’accessibilitat als edificis 
K | Obrir i connectar el barri amb la resta de  la ciutat
L | Garantir la proximitat del sistema d’equipaments

Drets socials

Educació

Activitat econòmica

Ecologia urbana
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Projectes motor Propostes Accions Pressupost

750.000 €

6.300.000 €

6.653.000 €

1.220.000 €

05 Reducció de les desigualtats socials en salut per contribuir a la millora de la qualitat de 
vida del veïnat
06 Creació de programes i accions que afavoreixin la millora de la convivència, la integració i 
la cohesió entre col·lectius
07 Promoció d’una programació sociocultural estable que incorpori accions per a la 
recuperació de la memòria històrica del barri
08 Promoció i manteniment de la pràctica de l’esport
09 Promoció de programes de desenvolupament de les TIC

01 Suport al CEB i l’IMEB per generar el Pla Educatiu de Trinitat Nova de manera 
coordinada amb el districte
02 Accions i/o programes complementaris que millorin les tasques socioeducatives que les 
escoles ja fan amb joves i famílies
03 Promoció d’experiències d’educació en el lleure de base comunitària
04 Apropament de la formació escènica/musical als i les joves del barri

13 Estudi i desenvolupament del potencial de la zona de les Feixes
14 Activació de la Casa de l’Aigua
15 Promoció de la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges i la millora de la 
convivència de les comunitats de veïns i veïnes
16 Millora de l’espai públic de fora de l’àmbit de remodelació
17 Revisió del Pla d’Equipaments de Trinitat Nova i  plantejament d’un sistema 
d’equipaments adequat a les necessitats del barri
18 Definició de rutes i itineraris que millorin i promoguin la mobilitat a peu al barri

10 Creació d’eines i programes per afavorir l’ocupació laboral

11 Creació d’eines per a la promoció del comerç
12 Creació d’eines per a l’activació de locals buits

5.1 | 5.2 

6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 
6.7 
7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 

8.1 | 8.2 | 8.3 
9.1 | 9.2 

13.1 
14.1 | 14.2
15.1 | 15.2

16.1 | 16.2 | 16.3

1.1 | 1.2 | 1.3

2.3 | 2.4

3.1 | 3.2 | 3.3 
4.1 

10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 
10.6 | 10.7  | 10.8
11.1 | 11.2
12.1 | 12.2  | 12.3
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09 Sant Andreu

La Trinitat Vella
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la Trinitat Nova

les Roquetes

la Prosperitat

Sant Andreu
Baró de Viver

Torre Baró

Vallbona

Verdun

la Trinitat Vella

09 Sant Andreu
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2.8
Accions

Bloc 2 >
La Trinitat 
Vella

El Pla de Barris de la Trinitat Vella estava 
conformat inicialment per un total de 27 accions 
que pretenien donar resposta a les necessitats i 
oportunitats del barri. El  treball amb el territori 
i la pròpia dinàmica de desplegament del Pla, 
han brindat l’oportunitat d’anar definint i 
adaptant estratègies atents a les oportunitats 
i reptes que anaven sorgint i han permès 
incorporar 34 noves accions que han donat més 
força als plantejaments i objectius inicials.

El Pla de Barris de la Trinitat Vella està 
conformat actualment per un total de 61 
accions que aborden els 4 àmbits principals 
(Drets socials i habitatge, Educació, Activitat 
Econòmica i Ecologia Urbana). Al marge de les 
accions anomenades “transversals” i que són 
comunes a la majoria de plans,  podríem dir 
que el Pla de Barris de la Trinitat Vella pivota 
eminentment sobre 5 eixos o temàtiques:  

1.       Infants i Joves
2.       Memòria popular col·laborativa
3.       Cultura i comunitat
4.       Ocupació
5.       Espai públic

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau 
per entendre el Pla de Barris de la Trinitat Vella.

Llistat de totes les accions  
del Pla de Barris de la Trinitat Vella

1.1 | Caminades i esport per a gent gran amb CEM.

1.2 | Accions gent gran: “Baixem al carrer”.
1.3 | Tallers d’“Imatge, records i territori”.
2.1 | Projecte “Taller de millora de les carrosses de la 

cavalcada de Reis”.

2.2 | Suport a accions i projectes que incideixin en la 

inclusió de la diversitat i la convivència.

2.2.1 | Natació joves.
2.2.2 | Activitat esportiva per a dones al CEM.
2.2.3 | Formació sobre malalties metabòliques 
l’ambulatori de Trinitat Vella.

2.3 | Accions per recuperar memòria del barri: 

2.3.1 | Memòria popular col·laborativa.
2.3.2 | Xerrades de la història del barri a la Biblioteca.
2.3.3 | Audiovisual dones i presó de la Trinitat Vella.
2.3.4 | Recerca col·laborativa amb alumnes de 
l’escola Santíssima Trinitat.

2.5 | Dinamització del parc de la Trinitat amb 

activitats culturals.

2.6 | Suport, acompanyament i formació a entitats:
2.6.1 | Acompanyament a entitats.
2.6.2 | Càpsules formatives.
2.6.3 | “Nous lideratges”.

2.7 | Suport a l’acció comunitària: organitzadores 
comunitàries.
2.8 | Projecte fotogràfic del barri.
2.9 | Campanya de comunicació i dinamització 
comunitària: “Neteja a la Trinitat”.
3.1 | Projecte d’art urbà al camí de ronda o en altres 

espais: “TriniArt”.

3.2 | Programes de dinamització de les instal·lacions 

esportives a l’aire lliure.

3.3 | Projecte “Els nostres cossos, les nostres danses”.
3.4 | Summer Festival. Programació d’activitats 
d’estiu de la Sala Jove de la Trinitat Vella.
3.5 | Servei per a la integració social de joves migrades 
a través de l’esport. 
3.6 | Ampliació educadora de la Biblioteca de Trinitat Vella.
3.7 | Taller de dinamització de skate per a joves.
3.8 | Xarxes sense gravetat.
3.9 | Taller de rap.
4.1 | Implantació d’un programa de rehabilitació específic 

per a finques d’alta complexitat per als barris de Trinitat 

Vella, Baró de Viver i el Bon Pastor.

5.1 | Creació d’un servei d’acompanyament de diferents 

perfils professionals.

5.2 | “Caixa d’eines”. Ensenyaments artístics als 
centres educatius.
6.1 | Projecte formatiu “Fem Lleure a la Trini”.
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6.2 | Projecte comunitari i família: juguem junts, espai 

de criança.

6.3 | Reforç escolar a través de l’anglès i el joc: 3xit 
angl3s. 
6.4 | Suport al servei d’interculturalitat en accions i 
projectes que incideixin en la inclusió de la diversitat 
i la convivència: classes de llengua i cultura urdú i àrab. 
6.6 | Projecte “Baobab” i campaments urbans.
6.7 | “Menjallibres”.
6.8 | Reforç escolar: sala d’estudi.
6.9 | Taller d’escacs.
6.10 | Espai de cures de l’Escola d’Adults.
6.11 | “Temps de joc”.
6.12 | “Joc de la Trini”.
7.1 | Millora de l’escola Ramón y Cajal.

7.2 | Jocs infantils de l’escola Ramon Berenguer II.
8.1 |  Punt itinerant d’economia social i solidària.

8.2 | Programa formatiu i d’ocupació en diferents 

àmbits professionals.

8.2.1 | Empoderament i millora de l’ocupabilitat.
8.2.2 |  Inserció laboral per a persones en situació 
administrativa irregular.

8.3 | Projecte “Llums de Nadal” de l’Associació de 
Comerciants i llums de la Comissió de festes.
8.4 | Barris d’oficis.
8.5 | “Metzineres”, entorn d’aixopluc per a dones 
sobrevivint a violències.
8.7 | Tastet d’oficis per a dones en disseny i confecció 
de vestuari d’espectacles.
8.8 | Projecte de contractació de 5 OOP per a 
adequacions d’espais públics a la Zona Nord (1a fase).
9.1 | Adequació d’espais per a un nou casal de gent gran.

9.2 | Adequació del passadís de la Trinitat i dels locals 

d’entitats.

10.1 | Procés participatiu per a l’avantprojecte “Camí 

de Ronda”.

10.2 | Instal·lació de cal·listènia al camí del Rec.   

10.3 | Projecte d’actuació del camí del Rec. 

11.1 | Millora de la plaça de la Foradada.

11.2 | Intervenció artística a la mitgera de la plaça dels 

Drets dels Infants (Foradada).

12.1 | Disseny participat del projecte de transformació 

urbana de la Zona Nord.

12.2 | Dignificació de l’espai públic de la Zona Nord: 

escales Pare Manjón.

12.3 | Dignificació de l’espai públic a la Zona Nord: 
marxes exploratòries. Vida quotidiana, seguretat 
i gènere.

28

44%

11%

18%

27%

15

10

8

1.100.429 €

690.000 €

2.636.813 €

1.640.000 €

6.067.242 €

Total d’accions: 61

Accions per bloc temàtic

Pressupost total

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics
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Bloc 2 >
La Trinitat 
Vella

2.8.1
Actuacions destacades
Infants i joves

El barri de la Trinitat Vella tenia el 2017 un alt 

percentatge d’infants, entre 0 i 14 anys (16,5%), i 

de joves, entre 15 i 24 anys (11%), en comparació 

amb el seu districte (13,5% d’infants, 8,5% joves) 

i la ciutat de Barcelona (13% d’infants, 9% joves). 

Durant la diagnosi del Pla de barris es va detectar 

entre els diferents serveis i equipaments una 

important preocupació per la infància i joventut 

en risc derivada de situacions familiars complexes, 

atur, abandonament prematur d’estudis, hàbits d’oci 

i alimentació no saludables, etc. Davant d’aquesta 

situació, el Pla de Barris, amb el suport de la Xarxa 

Jove i la Xarxa d’Infància, Adolescència i Joventut, 

va recollir i donar suport a iniciatives i projectes que 

ja existien al barri en el camp de la petita infància i 

la criança, en l’educació, en l’art, l’oci i l’esport per 

oferir als joves experiències creatives i saludables, 

promoure valors socials i potenciar la seva 

participació en les dinàmiques comunitàries. Així, 

projectes com la “Caixa d’eines”, que han afavorit la 

promoció de la cultura popular dins les escoles, o el 

programa “Baobab”, dedicat a promoure el lleure 

educatiu acompanyant la consolidació d’esplais al 

barri i oferint campaments urbans a les famílies 

que es queden al barri durant l’estiu, són algunes 

de les accions del Pla de Barris que han impactat 

positivament en les condicions de vida dels veïns 

i veïnes. Altres accions que han complementat les 

anteriors i que cal valorar són les següents:

Oferir als joves experiències creatives 
i saludables, promoure valors socials 
i potenciar la seva participació en les 
dinàmiques comunitàries
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Millores a l’Escola Ramón y Cajal
Ecologia urbana

Projecte “Juguem junts: Espai de criança”
Educació

Llengües maternes: aprenentatge de l’urdú i l’àrab
Educació

A l’Escola Ramón y Cajal s’han fet obres de millora. Aquestes 

obres han permès condicionar millor l’equipament educatiu 

amb la voluntat d’adaptar-lo a les necessitats actuals i al 

projecte educatiu de futur de l’escola. 

Aquest projecte consta de dues parts. En una primera fase es 

promou un espai de trobada i intercanvi entre les escoles del barri 

i les famílies, mitjançant una activitat de psicomotricitat durant el 

primer trimestre escolar dins les aules de P3, on les famílies també 

participen. En una segona fase, aquest espai de trobada es trasllada 

a l’horari extraescolar, on es promou un espai per compartir temes 

relacionats amb la criança, amb la participació dels diferents 

serveis del territori.

Durant el curs 2017-2018 han participat les dues escoles públiques. 

25 famílies de l’escola Ramon Berenguer III i 15 de l’escola Ramon 

y Cajal. Representen el 50% de les famílies de cada escola de P3. 

El curs 2018-2019 s’està duent a terme a les tres escoles del barri: 

Ramon Berenguer III, Ramon y Cajal i Santíssima Trinitat.

Aquesta acció consisteix a oferir classes d’urdú i àrab a infants i 

joves del barri en general, entre les ofertes d’extraescolars dins 

les escoles. Tenint en compte la presència de famílies d’origen 

pakistanès i marroquí al barri, es considera que aquesta acció 

afavoreix la vinculació d’aquestes famílies amb els centre educatius 

del barri i el reconeixement d’aquesta realitat cultural del barri. 

En l’actualitat estan en funcionament dos grups d’àrab, amb 

dotze infants cadascun, i un grup d’urdú, amb dotze infants. 

Aquest projecte compta amb el suport del Departament 

d’Interculturalitat, el Servei d’Interculturalitat del Districte de 

Sant Andreu i l’Associació  

Al-Mustaqbal vinculada a la mesquita La Paz.

Import:  400.000 € 

Acció: 7.1

Import: 206.704 € 

Acció: 6.2

Import: 26.000 € 

Acció: 6.4
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3.7 Dinamització del parc de skate
Drets Socials

Aquesta acció respon a la necessitat de dinamitzar el nou parc 

d’skate per evitar dinàmiques no volgudes. Consisteix a oferir 

un taller d’skate dos dies a la setmana, utilitzant l’espai Barcino 

del centre Centre Cívic Trinitat Vella i l’skatepark de Baró de 

Viver. Al mateix temps, s’ha fet un acompanyament de formació 

i consolidació de l’entitat esportiva que fa el taller per part del 

Centre Cívic Trinitat Vella. D’altra banda, l’entitat s’ha integrat 

a la Xarxa Jove de Trinitat Vella i ha participat en diferents 

accions de dinamització dels joves del barri. Uns 60 infants 

i joves de la Trinitat Vella, Baró de Viver i, fins i tot, de Sant 

Andreu es beneficien setmanalment d’aquesta acció.

Import: 66.225 € 

Acció: 3.7
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Projecte “Las indomables” i accions d’art urbà
Drets Socials

Projecte “Fem lleure a la Trini”
Educació 

A través de la Xarxa Jove formada per diferents serveis i entitats de joves del 

territori, s’ha realitzat diverses accions amb perspectiva de gènere. El Pla de 

barris ha donat suport a la formació del grup de noies joves “Les indomables”, 

un taller d’art urbà per a joves i el projecte “Womart”.

“Les indomables” és un espai de trobada per a un grup de noies, entre 14 

i 16 anys, del barri, a la biblioteca de la Trinitat Vella. Amb la participació 

de l’educadora de la biblioteca, el Servei de Dinamització Juvenil, el Servei 

d’Intervenció a l’Espai Públic i les mateixes noies es programen activitats i la 

participació en accions de dinamització comunitària. Hi participen quinze noies.

“Taller d’art urbà”. S’ha fet diverses actuacions en murs del barri a través el taller 

d’art urbà per a joves. Hi han participat quinze joves.

“Womart”. Rebobinart i un grup de dones del barri realitzen dues accions 

d’art urbà en clau de gènere. Una primera intervenció es fa en un mur de 

l’entorn de la guingueta i les barbacoes del parc de la Trinitat, i una segona 

acció, a les escales de Pare Manjón, un espai detectat durant les “Marxes 

exploratòries en clau de gènere” com un dels espais insegurs del barri. Hi 

participen unes vint dones.

Consisteix en una oferta de cursos formatius en el lleure educatiu, 

amb titulació de monitoratge o de direcció en el lleure. A través 

d’aquests cursos es promou l’educació en valors, l’oci saludable, la 

formació i les primeres experiències laborals en l’àmbit del lleure 

entre els joves de la Trinitat Vella. Tanmateix, aquests cursos 

també tenen per objectiu acompanyar i consolidar les iniciatives 

que hi ha al barri en matèria de lleure educatiu, com és el cas de 

l’esplai La Tortuga o el festival El Charco i l’entitat de joves Maletas 

Viejas. S’han dut a terme dos cursos de monitoratge amb 30 

beneficiaris i durant el 2019 es farà un curs de direcció en lleure 

educatiu.

Aquest projecte es fa en col·laboració amb l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya.

Import: 54.495 € 

Acció: 3.1/3.2/3.3/3.9

Import:  31.459 € 

Acció: 6.1
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Bloc 2 > 2.8.2
Actuacions destacades
Memòria popular
col·laborativa

Com tots les barris de Barcelona, Trinitat Vella té 

una història popular que cal reconèixer com a part 

indissociable de la història de la ciutat. Així mateix, 

la recuperació de la història popular dels barris 

ajuda a promoure’n la memòria, la reconstrucció 

del relat i, per tant, l’apoderament i l’autoestima 

dels veïns i veïnes, especialment si es recupera de 

manera col·laborativa. Al barri de Trinitat Vella 

ja existien iniciatives importants des d’aquesta 

perspectiva, de la mà de l’Associació Comissió 

per a la Recerca i la Divulgació de la Memòria de 

Trinitat Vella i la biblioteca de Trinitat Vella – Josep 

Barbero, com la recollida de fotografies dels veïns i 

veïnes i la publicació d’un llibre sobre la història del 

barri. Entre altres temàtiques històriques del barri 

cal destacar el paper del Rec Comtal i la Casa de 

l’Aigua, l’assentament al barri de famílies migrants 

entre els anys 50 i 70, però també al 2000, i el paper 

de les lluites veïnals per millorar les condicions 

del barri. Partint d’aquestes iniciatives, el Pla de 

barris conformà un grup de treball amb aquestes 

dues i l’equip d’historiadors de l’Observatori de la 

Vida Quotidiana, que els donaren suport tècnic per 

dissenyar un pla d’accions per continuar aprofundint 

en la recuperació de la memòria. A continuació 

destaquem algunes d’aquestes accions. 

Recuperar la història 
popular dels barris per 
promoure la memòria, 
la reconstrucció del 
relat i l’apoderament i 
l’autoestima dels veïns 
i veïnes

La Trinitat 
Vella
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Recull, treball i difusió de la memòria popular 
col·laborativa
Drets Socials

Suport i formació de treballs de recerca històrica amb 
alumnes de l’institut
Drets Socials

Documental sobre la Presó de Dones de la Trinitat
Drets Socials

Aquesta acció consisteix a crear un arxiu virtual que permeti 

recollir i classificar per temàtiques les  imatges i audiovisuals 

que ja van aportar veïns i veïnes i recollir-ne de noves. D’altra 

banda, aquest arxiu s’ha completat amb els resultats de 

dues recerques temàtiques (les lluites veïnals i les memòries 

migrants del barri) en format d’entrevistes audiovisuals 

i imatges a l’arxiu virtual. A més, per tal de difondre els 

resultats mitjançant un mitjà analògic, s’ha realitzat un diari 

amb els resultats de la primera recerca sobre lluites veïnals i 

s’ha repartit pel barri. 

Aquesta acció consisteix en un taller de recerca històrica 

sobre les memòries migrants del barri amb joves de l’escola 

Santíssima Trinitat. Així, l’alumnat ha hagut d’aprendre a 

documentar-se als arxius i biblioteques i entrevistar gent 

gran, la qual cosa ha donat lloc a diferents memòries que 

es penjaran a l’arxiu virtual de memòria col·laborativa. En 

aquest sentit, s’espera que l’arxiu es converteixi en dipositari 

de futurs treballs de recerca, al mateix temps que serveixi de 

recurs pedagògic per als centres educatius del barri. 

S’ha realitzat un documental sobre el paper de la presó a la 

Trinitat Vella durant l’època franquista, on han participat els 

membres del grup de treball sobre memòria del barri..

Import: 106.290,83  € 

Acció: 2.3.1/2.3.2

Import: 3.412 € 

Acció: 2.3.4

Import: 8.840 € 

Acció: 2.3.3
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Bloc 2 > 2.8.3
Actuacions destacades
Cultura i comunitat

Al barri de la Trinitat Vella existeix un important 

teixit associatiu dedicat a la cultura popular i la 

dinamització comunitària amb un calendari anual 

d’activitats molt ric, i de gran qualitat creativa 

i d’organització. Entre d’altres, cal destacar el 

Túnel del Terror, la cavalcada de Reis, el Carnaval, 

la Setmana de la Convivència, la Festa Major o 

Sant Joan, que projecten el barri fora dels seus 

carrers i atrauen veïns i veïnes d’altres barris del 

districte. Moltes d’aquestes entitats conviuen als 

locals que hi ha al passadís de la Trinitat Vella, 

que, en els últims anys, ha experimentat una 

important degradació arquitectònica derivada 

de la manca de manteniment, amb presència de 

goteres importants, terra relliscós, sostres precaris 

o caiguts, baixants obstruïts, etc. En el marc del Pla 

de barris, es va apostar per millorar les condicions 

d’aquest passadís, on conviuen aquestes entitats i 

que utilitza molta gent del barri i, d’altra banda, per 

donar suport a les entitats en la seva formació i la 

demanda de renovació de les carrosses de Reis. 

Donar suport a les 
entitats socials i millorar 
les condicions del 
passadís de la Trinitat 
Vella on conviuen moltes 
d’aquestes entitats

La Trinitat 
Vella
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Renovació de les carrosses reials i dinamització de 
la cavalcada
Drets Socials

Banc de recursos i suport a la seva gestió comunitària 
Drets Socials

Aquest projecte s’ha encarregat de millorar i actualitzar 

les carrosses de la cavalcada de Reis del barri, amb la idea 

que siguin polivalents i es puguin utilitzar per a altres 

activitats. Un grup de treball format per la comissió de 

festes, un jove dissenyador del barri sota la mentoria d’un 

dissenyador professional de carrosses, les comparses de 

carnaval Triniteiros i Caja de Pandora, l’Associació de Veïns 

de la Trinitat Vella i el Centre Cívic Trinitat Vella han fet 

el seguiment i presa de decisions en el procés. El projecte 

s’ha fet en dues fases. La primera va consistir a dissenyar 

tres propostes conceptuals i promoure una votació popular 

durant la cavalcada de Reis del 2018 per escollir la proposta 

que més agradés al barri. En la segona fase s’han construït 

quatre plataformes polivalents i les tres carrosses, a partir 

de la proposta més votada, que es munten sobre tres de les 

plataformes. Durant aquesta segona fase s’han contractat 

dues persones aturades del barri amb experiència laboral en 

el camp de les arts escèniques i la cultura popular.

Amb el suport i acompanyament de la Fundació Torre Jussana 

s’han realitzat dos processos d’aprenentatge i millora de 

l’organització interna de les entitats en els cicles festius. En 

una primera fase, s’ha treballat amb la comissió de festes de 

la Trinitat Vella per tal d’actualitzar els objectius, activitats 

i serveis que l’entitat oferia al barri i, després, per elaborar 

un protocol de préstec de material i oferiment de serveis 

tècnics i d’assessorament a altres entitats del barri. En una 

segona fase, aprofitant les carrosses construïdes i el material 

tècnic vinculat (llum, so, vetuari, ...), s’ha creat un banc de 

recursos per a les entitats del barri. Aquest banc de recursos, 

custodiats pel Districte de Sant Andreu i emmagatzemats a 

una nau municipal, és el punt de partida perquè Torre Jussana 

treballi amb les entitats del barri un circuit de demanda i 

protocol de préstec de manera consensuada i que afavoreixi el 

bé comú, l’organització i les relacions entre les entitats. 

Import: 142.205 € 

Acció: 2.1

Import: 17.532  € 

Acció: 2.6
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Bloc 2 > 2.8.4
Actuacions destacades
Ocupació

L’elevada taxa d’atur de la població de Trinitat 

Vella, especialment l’atur de llarga durada, però 

també la precarietat i l’inestabilitat laboral, són els 

principals factors dels quals es deriven múltiples 

problemàtiques. Davant d’aquesta situació, el Pla de 

barris ha desplegat diferents accions per promoure la 

formació i l’ocupabilitat de les persones. Entre d’altres, 

cal destacar el “Barri d’oficis”, que ofereix formació en 

un ofici amb contracte durant un any a 105 persones 

dels diferents barris del Pla de barris o el projecte 

per regularitzar persones en situació administrativa 

irregular, que permetrà contractar i formar deu 

persones dels barris del Pla de barris en aquesta 

situació. A continuació expliquem alguns projectes i 

accions específics de Trinitat Vella. 

Posar en marxa 
diferents accions 
per promoure 
la formació i 
l’ocupabilitat de  
les persones

La Trinitat 
Vella
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Projecte “Apoderar-se a la Trinitat Vella”
Activitat Econòmica

Las Magas: grup de costura d’arts escèniques
Activitat Econòmica

Millores provisionals a la zona nord
Activitat Econòmica | Ecologia Urbana

Aquesta acció s’ha definit conjuntament entre l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona, Barcelona Activa i el Pla de 

barris. A partir de les diagnosis i exploracions al territori, es 

veu necessari atendre un perfil de dones del barri en situació 

d’atur i que per raons de salut mental (depressió, baixa 

autoestima, poca xarxa relacional, etc.) han deixat de buscar 

feina i no estan vinculades a cap servei. Es tracta d’oferir 

un acompanyament individual i un programa d’activitats en 

grup que combinin píndoles de salut i benestar amb activitats 

prelaborals i accions de retorn a la comunitat, amb el doble 

objectiu de tornar a vincular les participants al mercat de 

treball, els recursos ocupacionals del territori i l’entorn 

comunitari. Aquest enfoc lliga també amb les recomanacions 

del document “Intervencions per a la millora del benestar 

emocional de les persones en atur” (Ajuntament de Barcelona, 

gener del 2018). S’han beneficiat d’aquest projecte vint dones.

L’objectiu general d’aquesta acció ha consistit a oferir una 

experiència formativa i professionalitzadora a deu dones del 

barri de Trinitat Vella, participants als tallers de costura 

del Servei d’Interculturalitat o altres dones que tinguessin 

interès a professionalitzar-se en la confecció de vestuari per a 

espectacles. S’ha realitzat amb l’entitat Comuart i Pedra, que 

han liderat la formació, i amb la col·laboració de l’Associació 

Grup de Dones de la Trinitat Vella, que han cedit el local 

que utilitzen normalment i les màquines de cosir. Aprofitant 

el procés de dinamització de la cavalcada de Reis del 2018 

amb les entitats del barri, s’ha volgut vincular també l’acció 

de costura en arts escèniques. D’aquesta manera, el grup 

de dones que han participat en la formació s’han centrat en 

el disseny i confecció d’una proposta de vestuari que han 

anomenat Las Magas i que els ha permès participar com un 

grup d’acompanyament a la cavalcada.

Aquesta acció consisteix en la contractació de cinc persones 

en situació d’atur del barri (usuaris del dispositiu “Treball 

als Barris”) a través d’una empresa d’inserció per a 

l’adequació d’espais públics de la zona nord del barri, oferint 

així un projecte d’experienciació laboral amb formació i 

contractació durant sis mesos. En concret, s’han fet millores 

de manteniment de les escales Pare Manjón i les pistes 

esportives de Pare Pérez del Pulgar. Està vinculat al projecte 

de dignificació provisional de l’espai públic de la zona nord.

Import: 23.560 € 

Acció: 8.2.1

Import: 18.150 € 

Acció: 8.7

Import: 40.594 € 

Acció: 8.8

Tastet d’oficis: renovació dels llums de Nadal
Activitat Econòmica

Aquest projecte recull la proposta de mentoria de l’entitat 

Esfera de Trinitat Vella. Consisteix a aprofitar la mentoria 

que l’entitat Esfera ja desenvolupa amb els joves del curs 

formatiu “Tastet d’oficis” d’electricitat de Barcelona Activa, per 

actualitzar els llums de Nadal de l’Associació de Comerciants. 

Aquesta acció ha permès la contractació de tres participants 

del “Tastet d’oficis”, als quals s’ha ofert una experiència laboral.

Import: 21.467 € 

Acció: 8.3
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Bloc 2 > 2.8.5
Actuacions destacades
Espai públic

Tenint en compte la important inversió que el 

Pla d’Actuació del Districte de Sant Andreu tenia 

prevista per al barri de Trinitat Vella, entre el 2015 

i el 2019, en matèria d’ecologia urbana, el Pla de 

Barris de la Trinitat Vella s’ha orientat a completar 

i complementar diferents aspectes d’aquest Pla 

i demandes del barri. En concret, s’ha centrat a 

recolzar totes aquelles accions destinades a millorar 

la qualitat d’espais i equipaments comunitaris 

que ja existien, però que necessitaven ampliació, 

rehabilitació o adequació a nous usos i, d’altra banda, 

a promoure l’ús de l’espai públic i espais verds 

dotant-los de qualitat i equipaments esportius a l’aire 

lliure. Així, podem destacar la compra i adequació 

dels locals per a un nou casal de gent gran, la 

rehabilitació i millora del passadís de la Trinitat 

Vella, la nova plaça dels Drets dels Infants, el 

procés participatiu per al disseny d’un nou espai 

verd al camí del Rec amb instal·lacions esportives 

a l’aire lliure i la construcció de la primera 

instal·lació esportiva, cal·listènia, i els camins 

d’accés i l’enllumenat d’aquests mateixos camins.

Donar suport a les accions 
destinades a millorar la qualitat 
d’espais i equipaments comunitaris 
que ja existien i promoure l’ús de 
l’espai públic i espais verds

La Trinitat 
Vella
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_Plànol amb la ubicació de les obres 

59

55

57

60

56

58

55 | Reurbanització i millores al 
carrer de la Foradada, i nova plaça 
dels Drets dels Infants.

56 | Nou casal de Gent Gran de 
Trinitat Vella.

57 | Remodelació, adequació i millo-
res del Passatge de la Trinitat i de 
l’espai Barcino.

58 | Creació d’una calistènia i millo-
ra de l’enlluernat del Camí del Rec.

59 | Remodelació i millores de l’esco-
la Ramón i Cajal.

60 | Millores puntuals de l’espai 
públic als entorns de la presó de 
Trinitat Vella.
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Reurbanització de la plaça dels Drets del Infants
Ecologia Urbana

Instal·lació d’un equipament de cal·listènia 
Ecologia Urbana

Millores al passadís de la Trinitat Vella
Ecologia Urbana 

Aquesta actuació ha volgut dotar d’una nova plaça el barri, 

amb el nom de plaça dels Drets dels Infants. De fet, consisteix 

en l’ampliació d’un espai públic que ja utilitzaven els veïns 

i veïnes com a espai de trobada i estada, a partir d’un solar 

municipal que hi ha al costat, a la confluència entre el carrer 

de la Foradada i el carrer del Turó de la Trinitat, just davant 

del centre cívic de la Trinitat Vella. Paral·lelament, s’ha 

intervingut en la mitgera que domina la plaça amb una obra 

artística que tracta sobre els drets dels infants i la memòria 

històrica del barri. Per tirar endavant aquesta obra artística 

s’ha organitzat un procés de selecció, s’ha convidat diferents 

artistes i arquitectes perquè fessin les seves propostes i 

una comissió de selecció formada per l’Associació Comissió 

per a la Recerca i la Divulgació de la Memòria de la Trinitat 

Vella, l’esplai La Tortuga, Save The Children, el centre cívic 

de Trinitat Vella, l’escola Ramon Berenguer III i l’escola 

Ramon y Cajal, el Districte de Sant Andreu, l’IMPU, l’ICUB, el 

Departament de Promoció de la Infància i el Pla de Barris, que 

van escollir la millor proposta.

El procés participatiu amb el veïnat de la Trinitat Vella sobre 

quines funcions i usos podia tenir el Camí del Rec al pas per la 

Trinitat Vella, va donar lloc a un avantprojecte que prioritzava 

el condicionament del camí com a espai verd, d’esbarjo i 

esports. A partir d’aquests resultats es decideix iniciar la 

transformació amb una primera actuació conformada per 

l’adequació de camins, l’enllumenat i una instal·lació esportiva 

de cal·listènia. De fet, la cal·listènia ha estat una demanda 

d’un grup de joves que freqüentava la zona i amb els quals 

es va fer un procés participatiu per tal de definir aquestes 

instal·lacions. L’execució de les obres va incorporar un cap de 

setmana de formació i construcció participada d’algunes de les 

peces del conjunt de l’obra amb els mateixos joves. 

El passadís de la Trinitat Vella consisteix en un espai de pas 

que comunica el centre del barri amb serveis i equipaments 

importants, com l’escola, l’ambulatori, l’escola bressol, el CEM o 

el Centre Cívic Trinitat Vella i l’accés al metro. A més, com hem 

dit anteriorment, als locals del passadís hi conviuen diversitat 

d’entitats culturals molt actives. Per tant, és un passadís molt 

transitat. Per això durant els últims anys ha experimentat una 

important degradació amb l’aparició d’esquerdes, goteres, terra 

relliscós, sostres precaris o caiguts, baixants obstruïts, etc. Davant 

d’aquesta situació el Pla de Barris ha proposat fer un aixecament 

de plànols del conjunt de locals i espais que conformen el passadís, 

fer una diagnosi sobre les patologies que pateix, promoure les 

obres necessàries per resoldre les problemàtiques amb el lideratge 

de serveis tècnics del Districte de Sant Andreu i, finalment, 

elaborar i executar un projecte d’obres de millora del passadís. 

Aquestes millores volen dignificar l’espai d’estada i de trànsit, així 

com donar visibilitat a les entitats i la seva activitat, substituint 

alguns dels murs que separen els locals del passadís per vidres i 

obrint un accés del passadís al centre cívic.

Import: 310.000 € 

Acció: 11.1

Import: 129.917 € 

Acció: 10.2

Import: 450.000 € 

Acció: 9.2
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Import: 1.324.360 € 

Acció: 9.1

Import: 117.179 € 

Acció: 12.2 / 12.3

Construcció d’un nou casal de gent gran
Ecologia Urbana

Millores a l’espai públic de la zona nord
Ecologia Urbana

Amb la compra i adequació per part del Pla de Barris dels locals 

situats a la carretera de Ribes, el barri tindrà un nou equipament 

per a la gent gran que donarà resposta a una de les demandes 

històriques del veïnat.

La situació d’espera de la transformació urbanística de la zona 

nord del barri, a l’entorn de la presó de la Trinitat Vella, ha 

comportat que durant molt de temps no es realitzés cap obra de 

millora d’aquesta zona i experimentés un procés de degradació. 

Davant d’aquesta situació el Pla de Barris proposa intervencions de 

dignificació de la provisionalitat de determinats espais públics, com 

les escales de Pare Manjón que, d’altra banda, coincideix com un 

dels espais amb més percepció d’inseguretat que es van destacar 

durant les “Marxes exploratòries en clau de gènere”. 
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Drets socials

·
·
·
·

·

Preocupació per la convivència i la inclusió de la diversitat
Percepció d’inseguretat i problemes de convivència relacionats amb ocupacions
Teixit associatiu ampli però poc cohesionat i no representatiu de la diversitat
Aïllament de la zona nord del barri (ocupacions, infrahabitatge, espai públic deteriorat,  
aïllament i desconnexió)
Problemes de salut i hàbits no saludables

A | Afavorir l’accessibilitat i l’atenció social de la gent gran
B | Millorar la convivència i la inclusió de la diversitat al barri
C | Enfortir i ampliar el teixit associatiu del barri
D | Potenciar la inclusió de la zona nord a la dinàmica 
comunitària del barri
E | Promoure hàbits i ocis saludables
F | Avançar cap a la millora de les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges

Educació

·
·

Baix nivell formatiu
Falta d’oferta d’educació en el lleure

Ecologia urbana

Manca i deteriorament dels equipaments existents
Demanda d’instal·lacions esportives a l’aire lliure  
i millora de les existents

J | Generar espais i equipaments de qualitat per als 
serveis i entitats del barri
K | Promoure l’ús de l’espai públic

Activitat econòmica

·
·
·

·
·

Atur i atur de llarga durada
Precarietat i inestabilitat laboral
Comerç de proximitat envellit i poc divers

I | Fomentar la formació professional, l’ocupació i 
l’autoocupació de les persones en situació d’atur

Bloc 2 > 2.8.6
Visió global | Esquema
El Pla de Barris de la Trinitat Vella

Diagnosi Objectius específics

G | Garantir la igualtat d’accés a l’educació
H | Promoure l’educació en el lleure
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1.640.000 €

01 Millora de la qualitat de vida de la gent gran
02 Promoció de la cultura, la inclusió de la diversitat i la memòria històrica, a través de 
projectes comunitaris 
03 Projectes artístics i d’oci saludable, en especial entre el col·lectiu jove

04 Millora de les condicions de vida dels habitatges

1.2 | 1.3 
2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 
2.8 | 2.9
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6
3.7 | 3.8 | 3.9
4.1

1.100.429 €

05 Implementació del programa d’escoles enriquides als centres educatius del barri
06 Lleure educatiu i cultural amb visió comunitària

07 Millora de l’Escola Ramón y Cajal

5.1 | 5.2
6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7
6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12
7.1 | 7.2

2.636.813 €

09 Creació d’un nou casal de gent gran i adequació del passadís de la Trinitat
10 Millora dels equipaments esportius i creació d’un itinerari esportiu a l’aire lliure
11 Millora de la plaça de la Foradada i del camí de ronda per promoure’n l’ús i la convivència
12 Promoció i replantejament de la transformació prevista de la zona nord

9.1 | 9.2
10.1 | 10.2 | 10.3 
11.1 | 11.2
12.1 | 12.2 | 12.3

690.000 €

08 Foment de l’ocupació i de l’autoocupació 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8

C
am

í d
e R

on
da

, u
n 

no
u 

ei
x 

d’
es

pa
is

 es
po

rt
iu

s a
 l’a

ir
e l

liu
re

El
 p

as
sa

dí
s d

e T
ri

ni
ta

t, 
un

 n
ou

 es
pa

i p
er

 a
 la

 cu
ltu

ra

Projectes motor Propostes Accions Pressupost

C
am

í d
e r

on
da

, u
n 

no
u 

ei
x 

d’
es

pa
is

 es
po

rt
iu

s a
 l’a

ir
e l

liu
re

El
 p

as
sa

dí
s d

e l
a 

Tr
in

ita
t, 

un
 n

ou
 es

pa
i p

er
 a

 l’a
cc

ió
 cu

ltu
ra

l

R
ea

ct
iv

em
 la

 zo
na

 n
or

d

159



09 Sant Andreu

El Bon Pastor i Baró de Viver
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Baró de Viver

el Bon Pastor

Sant Andreu

Porta

la Sagrera

la Verneda i la Pau

09 Sant Andreu
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2.9
Accions

Bloc 2 > Llistat de totes les accions  
del Pla de barris de Bon 
Pastor i Baró de Viver

1.1 | Coordinació i treball amb les taules d’infància i 

educació presents al Bon Pastor i a Baró de Viver, en 

la línia que planteja el CEB i l’IMEB, i amb l’objectiu de 

crear un Pla educatiu de barri.

2.1 | Reforma del centre educatiu Cristòfol Colom 

per posar en marxa el nou projecte educatiu 

professionalitzador.

3.1 | Patis oberts i biblioteca oberta a l’escola Baró de Viver.

3.2 | Escoles enriquides: perfils professionals.

3.3 | Projectes de comprensió lectora a les escoles.

3.4 | Suport al projecte “Menjallibres”.
3.5 | Sala d’estudi del Bon Pastor i Baró de Viver.
3.6 | Suport al Programa “Èxit estiu”.
4.1 | Suport al projecte “Baobab” amb l’objectiu de 

desenvolupar l’educació en el lleure als barris.

4.2 | Suport al projecte “Temps de joc” durant els caps 

de setmana.

4.3 | Dinamització cultural als barris.

4.4 | Suport al projecte “Versió ciutat dansa”.
4.5 | Projecte “Següent pas”: fotografia per a 
l’alumnat de sisè de l’IE El Til·ler.
4.6 | “Caixa d’eines” d’ensenyaments artístics.
4.7 | Música extraescolar a la secció d’institut 
Cristòfol Colom.
4.8 | Projecte “4 cordes”.
4.9 | Projecte “El Til·ler musical”.
4.10 | Suport al projecte d’òpera a l’escola “La Nave Va”.
4.11 | Suport al projecte “Shere Rom”.
4.12 | Suport al projecte “Vozes” al Bon Pastor.
5.1 | Suport i ampliació del programa “Amics i circ”.

5.2 | Suport als projectes de salut i educació alimentària.

5.3 | Col·laboració amb el programa “Esforsa’t” (esport, 

formació i salut).

5.4 | Projecte “Compartint coneixences” (espai lúdic per 

a la petita infància).

5.5 | Activa’t als parcs del Bon Pastor.
5.6 | Formació en interculturalitat i salut al CAP 
Bon Pastor.
5.7 | Suport al projecte “Baixem al carrer”.
5.8 | Suport al projecte “Fotoexplora el Bon Pastor”.
6.1 | Caminades amb gossos per la llera del riu.  

6.2 | Participació a la Taula de salut mental del 
districte de Sant Andreu.  
7.1 | Programa d’acompanyament als reallotjaments de 

les Cases Barates.

7.2 | Suport al projecte “Bum Bon Pastor”.

7.3 | Dinamització cultural als barris.

7.4 | Suport al teixit associatiu del poble gitano.

7.5 | Suport al Bon Viver de les Arts.

7.6 | Suport al projecte “Temps de dona”.
7.7 | Suport al projecte “I’m here” (logo jove del 
Bon Pastor).
7.8 | Suport a l’acció comunitària de Baró de Viver 
(organitzadores comunitàries).
7.9 | Marxa exploratòria de vida quotidiana, 
seguretat i gènere.
7.10 | Suport al projecte “Freestyle” (ritme urbà al 
Bon Pastor).
7.11 | Suport a la participació d’infants del Bon Pastor 
a la “First Lego league”.
7.12 | Suport a les funcions socioeducatives de la 
Biblioteca Bon Pastor.
7.13 | Dinamització del parc de patinatge de Baró de 
Viver.
7.14 | Suport al Servei d’Interculturalitat en accions i 
projectes que incideixin en la inclusió de la diversitat 
i la convivència.
7.15 | Suport al projecte “BonPasJoc”: creació i 
dinamització de la capsa de jocs.
7.16 | Suport al cicle festiu dels barris.
7.17 | Suport al projecte de formació Escola nova per a 
gent gran a Baró de Viver.
7.18 | Activació dels lideratges als barris.
7.19 | Suport al projecte “Barris en dansa” al Bon 
Pastor i Baró de Viver.
8.1 | Contribució a la construcció prevista de l’espai de 

memòria històrica de les Cases Barates.

8.3 | Projecte fotogràfic “Pla de barris”.
9.1 | Projecte BuenPasTube.

9.2 | Suport al projecte de competència digital del 
Centre de Formació d’Adults Bon Pastor.
10.1 | Dinamització industrial dels polígons del Besòs.

10.2 | Dinamització de naus buides.

11.1 | Programa de suport a l’associació de comerciants 

del Bon Pastor.

11.2 | Pla de dinamització econòmica de Baró de Viver.
11.3 | Parada de pagès a Baró de Viver.
13.1 | Recondueix el teu perfil professional: facilitació 

d’obtenció de carnets professionals de conduir per 

a dones.

13.2 | Punt itinerant d’assessorament en economia 
social i solidària. 

13.3 | Barri d’oficis.
13.4 | Suport al programa d’acompanyament de 
l’itinerari laboral de la dona gitana.
13.5 | Suport al desenvolupament de la moneda digital Floc.
13.6 | Suport al projecte “Dones trencant amb la 
precarietat”.

El Bon Pastor i
Baró de Viver

El Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 
estava conformat inicialment per un total 
de 40 accions que pretenien donar resposta 
a les necessitats i oportunitats del barri. El  
treball amb el territori i la pròpia dinàmica de 
desplegament del Pla, han brindat l’oportunitat 
d’anar definint i adaptant estratègies atents 
a les oportunitats i reptes que anaven sorgint 
i han permès incorporar 40 noves accions 
que han donat més força als plantejaments i 
objectius inicials.
El Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 
està conformat actualment per un total de 80 
accions que aborden els 4 àmbits principals 
(Drets socials i habitatge, Educació, Activitat 
Econòmica i Ecologia Urbana). Al marge de les 
accions anomenades “transversals” i que són 
comunes a la majoria de plans,  podríem dir que 
el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 
pivota eminentment sobre 7 eixos o temàtiques:  

1. Educació
2.  Comunitat
3. Salut comunitària
4. Polígons
5. Comerç i ocupació
6. Equipaments i espai públic 

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals 
i comuns definits al capítol 2.1, són accions 
clau per entendre el Pla de Barris Bon Pastor 
i Baró de Viver.
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13.7 | Tastet d’oficis d’automoció.
13.8 | Inserció laboral per a persones en situació 
administrativa irregular.
14.1 | Construcció del nou camp de futbol a Baró de Viver.

14.2 | Redacció del projecte i execució del canvi de 

qualificació urbanística del solar del carrer de Santander 

per ubicar-hi una zona esportiva per a la pràctica 

d’esports minoritaris.

14.3 | Completar la construcció del Casal de la Gent Gran 

del Bon Pastor.

15.1 | Millora de les instal·lacions del Club de Lluita de 

Baró de Viver.

15.2 | Millora de la pista de futbol sala de Baró de Viver.

16.1 | Intervenció per a la pacificació del carrer de 

Caracas.

16.2 | Obertura del carrer de Cordelles.

17.1 | Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits 

de vulnerabilitat residencial.

17.2 | Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial 
d’edificis en els àmbits de més acusada vulnerabilitat 
de la ciutat de Barcelona.
17.3 | Programa de rehabilitació de finques d’alta 
complexitat.
18.1 | Renovació de la xarxa de clavegueram dels carrers 

de Clariana i de Campins a Baró de Viver.

18.2 | Millora de la urbanització de la plaça de Mossèn 

Cortines.

18.3 | Rehabilitació dels espais comunitaris interiors 

d’illa: espai Santander/Llinars/Estadella i Sant Adrià / 

Llinars / Estadella.

19.1 | Promoció de l’ús divers de l’espai de la llera.

9%

30%

53%

8%

13
20

14

33

9.346.068 €

1.400.000 €

5.262.500 €

1.640.000 €

Accions per bloc temàtic

Pressupost total

Total d’accions: 80

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics

Total: 17.648.568€
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Bloc 2 > 2.9.1
Actuacions destacades
Educació

L’àmbit educatiu ha estat un dels més treballats, 

intentant generar una major igualtat d’oportunitats 

per als infants i joves del Bon Pastor i Baró de Viver 

respecte de la resta de la ciutat a través de nous 

projectes formatius potents i de qualitat, entre els 

quals cal destacar la reforma de l’antic edifici 

d’institut Cristòfol Colom com a centre de formació 

professionalitzadora, i el suport a l’institut escola 

El Til·ler i a l’escola Baró de Viver, tant amb perfils 

professionals per reforçar els equips educatius com 

amb projectes artístics i musicals adaptats a la 

realitat dels centres. En horari extraescolar s’han 

desenvolupat iniciatives adreçades a oferir un lleure 

educatiu i esportiu per a infants, adolescents i 

joves, protagonitzades pels mateixos joves dels dos 

barris que han aprofundit en la seva formació en 

aquest camp. Per completar aquesta oferta i abastar 

totes les franges d’edat s’han desenvolupat també 

projectes per a la petita infància (0-3 anys) i les seves 

famílies amb l’objectiu de difondre models de criança 

saludables i respectuosos.

Generar una major 
igualtat d’oportunitats 
per als infants i joves 
i difondre models de 
criança saludables i 
respectuosos

El Bon Pastor i
Baró de Viver
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La reforma de l’antic institut Cristòfol Colom té com a objectiu transformar aquest equipament 

en un centre professionalitzador de jardineria, ubicant-hi les dependències principals de l’Institut 

Rubió i Tudurí. Les obres s’han iniciat l’octubre del 2018 i finalitzaran a principis del 2020, i 

afecten tant l’interior dels edificis del centre educatiu com l’exterior, amb la creació de zones de 

cultiu, hivernacles i zones de treball adequades als ensenyaments que s’hi impartiran.

Així mateix, l’Ajuntament està estudiant la dotació d’una oferta formativa complementària en 

aquest mateix centre, en matèria d’energia, gestió de residus, economia circular i d’altres que 

vinculin l’oferta formativa amb el teixit productiu dels polígons industrials del Besòs.

Aquesta transformació, que ha estat una reivindicació veïnal des de fa anys, oferirà una 

alternativa per al jovent del Bon Pastor i atraurà joves de la resta de la ciutat i els municipis dels 

voltants que vindran a estudiar al barri.

A l’institut escola El Til·ler s’ha fet una aposta per un projecte 

singular de música, el Til·ler Musical, i, així, dotar el centre 

d’un eix distintiu de qualitat. A través de dos professionals de la 

música s’està fent un acompanyament al professorat especialitzat 

i als tutors i tutores de cada curs, introduint l’aprenentatge 

musical a tots els cursos, des de P3 fins a secundària.

Aquest projecte de l’IE El Til·ler s’ha reforçat amb els perfils 

professionals del Pla de barris i amb la generació d’un entramat 

de connexions amb serveis i equipaments del barri que s’ha 

concretat en diversos projectes educatius, amb un paper 

destacat de la biblioteca del Bon Pastor mitjançant els projectes 

de foment i comprensió  lectora adaptats a les necessitats de 

l’alumnat del centre.

Import: 3.606.453 € 

Acció: 2.1 Import: 117.944 € 

Acció: 4.9

Institut Escola El Til·ler
Educació

Institut Rubió i Tudurí
Educació
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El projecte “Baobab” al Bon Pastor i a Baró de Viver ha volgut posar les condicions 

necessàries per tenir una oferta de qualitat en l’àmbit del lleure educatiu comunitari dels 

infants i adolescents, potenciant aquells esplais o caus ja existents o creant-ne de nous en 

els territoris on no hi ha aquesta oferta.

A Baró de Viver s’ha creat durant el 2018 un grup motor de monitors i monitores com a 

embrió d’un futur cau o esplai. Aquest grup de dotze monitors, format majoritàriament 

per joves del barri, està realitzant de manera regular activitats obertes a infants tots els 

dissabtes al matí.

Al Bon Pastor s’ha donat suport a l’entitat de lleure MIJAC per tal de propiciar-ne l’expansió. 

A la vegada, s’ha donat suport a un grup no formal de joves gitanos en la conformació d’una 

nova entitat de lleure i s’està preparant una formació de monitors i monitores oberta al barri.

A l’estiu s’ha garantit una oferta de lleure educatiu, en forma de campament urbà, durant el 

mes d’agost. Durant els campaments urbans han participat a Baró de Viver 190 infants entre 

els anys 2016 i 2018 i, al Bon Pastor, 80 infants el 2018.

La dinamització del parc de patinatge de Baró de Viver ha 

estat un exemple d’èxit en el desenvolupament d’un projecte de 

lleure esportiu i educatiu alhora, amb una vessant comunitària 

transcendental amb el vincle amb els serveis i equipaments del 

territori, principalment el centre cívic de Baró de Viver.

Durant tres tardes a la setmana es propicia la trobada al voltant 

del món de l’skate i altres disciplines sobre rodes per a infants i 

joves de Baró de Viver i Trinitat Vella.

L’acompanyament a la formació d’infants i adolescents s’ha 

combinat amb el treball per assolir un cert grau d’autonomia i 

autoorganització per part del grup vinculat. Al mateix temps, 

s’està propiciant el sorgiment d’oportunitats formatives i fins i 

tot laborals en l’àmbit del monitoratge esportiu per a aquests 

adolescents i joves de Baró de Viver implicats en el projecte.

Import: 158.852 € 

Acció: 4.1

Import: 76.225 € 

Acció: 7.13

Projecte “Baobab”
Educació

Dinamització del parc de patinatge de Baró de Viver
Drets Socials

El Bon Pastor i
Baró de Viver
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Programa “Temps de joc”
Educació

Aquest ha estat un programa específic per a infants i famílies derivats pels Serveis Socials del 

Districte de Sant Andreu. L’objectiu principal del projecte ha estat l’apoderament de les famílies 

participants i l’adquisició d’hàbits saludables per part d’aquestes famílies i dels seus fills i filles a 

partir de la responsabilització i l’adquisició progressiva d’autonomia i de l’adopció de conductes 

d’oci saludable i respectuós.

El projecte es desenvolupa durant els matins de dissabte a l’institut Doctor Puigvert.

El projecte “Compartint coneixences” neix del treball realitzat per la Xarxa d’Infància, 

Adolescència i Joventut de Bon Pastor. En aquesta xarxa comunitària es va detectar la 

necessitat de treballar amb la franja d’infants de 0-4 com una mesura preventiva.

El projecte consisteix a oferir a les famílies participants un espai on compartir 

estones de joc, tertúlia i reflexió, junt als seus infants i també amb altres famílies, 

acompanyades sempre de tres professionals. L’objectiu principal del projecte 

és afavorir models de criança respectuosa en espais lúdics que permetin el bon 

desenvolupament dels menors, en benefici de la resta de la família i comunitat.

És un programa orientat al nucli familiar, partint de la competència educativa de les 

mares i els pares, que permeti fer lligams, coordinar-se i organitzar-se amb altres 

famílies del territori.

Es du a terme al centre cívic del Bon Pastor, dins la sala d’Espai Familiar. A cada 

edició participen una dotzena de famílies i un nombre superior d’infants; algunes 

d’aquestes famílies han estat derivades per Serveis Socials.

Import: 104.967 € 

Acció: 4.2

Import: 4.750 € 

Acció: 5.4

Projecte “Compartint coneixences”
Drets Socials
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Bloc 2 > 2.9.2
Actuacions destacades
Comunitat

Un dels objectius que tenia fixats d’antuvi el Pla 

de barris era potenciar l’apoderament veïnal. Dins 

d’aquesta estratègia, al Bon Pastor i a Baró de Viver 

s’han impulsat diversos projectes en aquesta línia 

seguint tres esferes principals: l’acompanyament al 

veïnat en situació de vulnerabilitat, en especial el 

que s’havia de traslladar de les cases barates del Bon 

Pastor als nous edificis, el suport a les dones dels dos 

barris en un procés d’apoderament com a subjectes 

actius en els terrenys formatiu, laboral i personal 

per sortir de situacions de precarietat, i en darrer 

lloc, la visualització de la riquesa de la diversitat de 

les comunitats residents al territori, promovent les 

relacions interculturals i la cohesió social. Durant 

aquests darrers anys s’ha potenciat l’autonomia de 

les entitats i s’ha donat suport al sorgiment de nous 

referents positius en aquest territori.

Acompanyament al 
veïnat en situació de 
vulnerabilitat, suport a 
les dones en un procés 
d’apoderament en els 
terrenys formatiu, laboral 
i personal i enfortiment 
de la cohesió social

El programa d’acompanyament al reallotjament de les Cases Barates ha realitzat 

durant els darrers anys el suport en la creació de les noves comunitats derivades 

de la tercera fase de la remodelació de la zona. Combinant la presència al carrer 

i a les finques amb l’atenció a l’oficina del Pla de barris han ofert assessorament 

en múltiples qüestions –legals, energètiques, de posada en marxa dels habitatges, 

de convivència– amb l’objectiu d’apoderar les comunitats de veïns i veïnes per 

establir un marc comú de convivència plasmat en les normes internes de cada 

edifici. Durant els anys 2019 i 2020 prepararan la quarta fase de la remodelació 

amb una diagnosi dels habitatges de cases barates existents i treballaran, amb la 

població resident, el procés de canvi d’un habitatge horitzontal a un de vertical, 

en el qual hauran de conviure amb altres veïns i veïnes, gestionar i mantenir 

espais i elements comuns i organitzar-se autònomament.

Import: 361.484 € 

Acció: 7.1

Acompanyament al veïnat reallotjat de les Cases Barates
Drets Socials

El Bon Pastor i
Baró de Viver
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Projecte “Temps de dona”
Drets Socials

Un dels aspectes que s’ha treballat per potenciar la cohesió 

social dels barris ha estat la mirada intercultural en diferents 

projectes. A partir de la creació del Servei d’Interculturalitat 

del Districte de Sant Andreu, amb el suport del Pla de Barris, 

s’han desplegat una sèrie d’actuacions com les formacions en 

aquesta matèria, les classes d’àrab per a l’alumnat de l’IE El 

Til·ler i l’escola nova per a persones nouvingudes i d’origen 

divers al centre cívic de Baró de Viver, entre d’altres.

En la línia de treballar aquesta perspectiva intercultural amb les 

entitats dels barris, s’ha donat suport a la idea de contribuir a la 

gitanització de la ciutat de Barcelona, valorant tot allò que aquesta 

comunitat aporta al conjunt de la societat. En aquest sentit, s’ha 

contribuït al projecte “Bon Pastor, Transforma’t” de formació 

d’agents de mediació de la comunitat gitana, amb una coordinació 

constant i un acompanyament quan ha estat necessari.

Aquest ha estat un projecte al barri de Baró de Viver que ha 

comptat amb diferents edicions, cadascuna amb les seves 

pròpies característiques. El seu objectiu fonamental ha estat 

apoderar les dones de Baró de Viver en les múltiples esferes de 

la seva vida, des d’un punt de vista personal, també d’habilitats 

–s’han fet dues edicions de la Biciescola, aprenentatge d’anar en 

bicicleta amb la implicació de Sinèrgics, la Fundació Apip-Acam 

i el BACC–, així com d’altres aspectes que s’estan treballant des 

del gener del 2019 amb la creació d’un grup estable i regular de 

dones que es reuneixen setmanalment al centre cívic de Baró 

de Viver i formulen la seva pròpia agenda, fixant els temes que 

volen tractar en funció dels seus interessos compartits.

Import: 31.000 € 

Acció: 7.14

Import: 11.111 € 

Acció: 7.6

Comunitats diverses, interculturalitat i convivència
Drets Socials
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Bloc 2 > 2.9.3
Actuacions destacades
Salut comunitària

La salut des d’una perspectiva comunitària ha estat 

una aposta de tots els actors –serveis, equipaments 

i entitats– dels dos barris, que s’ha concretat amb la 

creació d’una Taula de salut i una Comissió de salut 

alimentària i activitat física i en la compilació de tots 

els projectes, recursos i activitats existents en aquest 

territori. Dins d’aquesta comissió s’han treballat 

projectes com el concurs d’entrepans saludables 

dins les cinc escoles dels dos barris (“Endavant’al 

júnior”), la creació d’horts comunitaris i iniciatives 

d’activitat física. En els darrers temps s’està 

treballant per crear dos grups de treball més sobre 

temes específics: gent gran i salut mental. Com a 

factor diferencial, s’ha apostat per la formació del 

personal de salut en matèria d’interculturalitat 

per tenir en compte la diversitat de les comunitats en 

el seu exercici professional.

Formació del personal 
de salut en matèria 
d’interculturalitat 
per tenir en compte 
la diversitat de les 
comunitats en el seu 
exercici professional

El projecte “Endavant’al” sorgeix d’una necessitat detectada 

pel Rebost solidari d’aliments del Bon Pastor –iniciativa de 

l’associació de veïns del Bon Pastor– entre els usuaris i usuàries 

del seu servei davant de la poca diversitat en els aliments 

seleccionats. Han comptat amb el suport de Serveis Socials, 

de l’Agència de Salut Pública, dels professionals del CAP Bon 

Pastor i d’una de les farmàcies del barri. Des del Pla de barris 

s’ha donat impuls a noves edicions del projecte entre col·lectius 

diversos i s’ha treballat en els espais comunitaris, com la 

Comissió de salut alimentària i la versió infantil del projecte, 

l’“Endavant’al Júnior”, que ha consistit en la realització de 

concursos d’entrepans saludables entre l’alumnat de cinquè de 

primària de les cinc escoles dels dos barris.

Import: 3.300 € 

Acció: 5.2

Projectes “Endavant’al” i “Endavant’al júnior” 
Drets Socials

El Bon Pastor i
Baró de Viver
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Millorar la formació dels professionals públics incorporant

la perspectiva intercultural 

Drets Socials

Projecte “Amics i circ”

Drets Socials

Caminades amb gossos per la llera del riu

Drets Socials

Com a conseqüència de la implicació del personal del CAP en nombrosos 

projectes comunitaris, s’ha volgut dotar aquest personal de major formació 

en aspectes del seu interès. Aquests centres d’interès tenien a veure amb 

la perspectiva intercultural en l’atenció sanitària i, a través de l’eina de 

les cartografies de coneixements, desenvolupada pel Centre d’Estudis 

Africans i Interculturals, s’han realitzat sengles formacions sobre malalties 

metabòliques en la comunitat pakistanesa i gitana i sobre la salut emocional 

de les dones gitanes. En ambdós casos, però de forma singular en el de 

la comunitat gitana, aquesta formació ha comptat amb la implicació 

d’organitzacions com Veus gitanes i l’Associació Gitana del Bon Pastor, que 

han estat part formadora i participant dels grups de discussió i de la recerca 

realitzada entre la mateixa comunitat gitana.

Aquest projecte d’èxit s’ha realitzat els darrers anys en 

horari extraescolar amb alumnat de quart i cinquè de 

primària de les cinc escoles dels dos barris, que s’impliquen 

en la derivació dels participants. Amb un màxim de 24 

participants, consta de dues vessants, una mentoria per 

part d’estudiants universitaris, que acompanyen els menors 

en la realització d’activitats per oferir alternatives d’oci 

saludable i conèixer noves realitats, i la pràctica de circ 

social com a activitat física i de millora de l’autoestima dels 

infants que des d’aquest curs es realitza al centre cívic de 

Baró de Viver. Aquest programa està finançat per l’ASPB 

i el Pla de barris, però hi participen les escoles dels dos 

barris, així com l’entitat AFEV per a la mentoria i l’Ateneu 

de Nou Barris per a la part de circ.

Aquesta és una activitat conjunta, organitzada pel Pla 

de Barris amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

i la implicació del CAP Bon Pastor i d’altres serveis, 

com el Centre de Salut Mental de Sant Andreu. Des 

del CAP Bon Pastor cada dijous durant els mesos de 

bon temps s’han dut a terme les excursions d’un grup 

d’una trentena de persones cap a la llera del riu amb la 

companyia de gossos ensinistrats en acompanyament 

de persones en múltiples situacions aportats per 

la Fundació CTAC. Un cop al riu, es fa una rutina 

d’exercicis per potenciar l’activitat física entre les 

persones participants. L’objectiu de fons és treballar 

per aconseguir la consolidació i l’autonomia del grup 

de participants.

Import: 9.662 € 

Acció: 5.6

Import: 22.994 € 

Acció: 5.1

Import: 21.496 € 

Acció: 6.1

Pl
a 

de
 B

ar
ri

s d
el

 B
on

 P
as

to
r i

 B
ar

ó 
de

 V
iv

er

Bloc 2 > Barris

171



Bloc 2 > 2.9.4
Actuacions destacades
Polígons

La identitat industrial és quelcom inherent als 

barris del Bon Pastor i Baró de Viver, atès que estan 

rodejats de naus industrials. La preservació d’aquesta 

identitat lligada al manteniment i la creació de llocs 

de treball ha estat un neguit constant d’aquest Pla 

de barris. El puntal d’aquesta estratègia ha estat el 

desenvolupament d’un programa de dinamització 

industrial, pioner i innovador, que ha ofert un catàleg 

de serveis a les empreses, així com un contacte i una 

interlocució directa amb l’administració, que s’ha 

traslladat també a altres aspectes com l’urbanístic, el 

de la mobilitat i el de la connexió amb els barris. La 

figura del dinamitzador industrial ha estat cabdal per 

aconseguir aquesta millora de les relacions i un suport 

destacat per a una major competitivitat i atractivitat 

dels polígons de la zona.

Desenvolupament d’un 
programa de dinamització 
industrial que ha ofert 
un catàleg de serveis a 
les empreses, contacte i 
interlocució directa amb 
l’administració

Barri industrial: pla de dinamització del polígon
Activitat Econòmica

Amb l’objectiu d’enfortir les empreses ubicades al polígon de la Zona Franca i a 

partir de l’anàlisi estratègica i el coneixement de les empreses, es va treballar en la 

confecció d’un Pla de Treball, amb la definició de quatre eixos principals, als quals es 

van associar diverses accions de dinamització a realitzar. Fins ara 39 empreses han 

rebut assessorament individualitzat. Els eixos i algunes de les accions són: 

Eix Competitivitat: serveis a les empreses i programes d’estratègia empresarial. 

Eix Atractivitat: servei de localització empresarial, accions de màrqueting digital, 

creació i manteniment de cens de naus/solars buits i de la propietat.  

Eix Cooperació i Innovació: activitats d’acompanyament i networking a fires, 

connexions empresa– empresa, programa “Barcelona Indústria Urbana”. 

Eix Sostenibilitat: jornades informatives a empreses, programa de consultoria en 

eficiència energètica, programes relacionats amb el foment de l’economia circular en 

les empreses del polígon. 

57 empreses han participat en el programa de dinamització industrial.

Import: 119.000 € 

Acció: 10.1

El Bon Pastor i
Baró de Viver
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Programes a mida per a les empreses 
Activitat Econòmica

Obertura del carrer de Cordelles
Ecologia Urbana

Dinamització de naus buides (suport als 
projectes d’Alencop i Nau Vil·la Besòs)
Activitat Econòmica

A banda d’apropar un seguit de programes per a les empreses dels 

polígons, com el de prototipatge o el de formació, s’han desenvolupat 

dos programes específics:

Programa de màrqueting digital. L’objectiu del programa és que 

les empreses facin una reflexió estratègica, fixin objectius i, a més, 

puguin implementar accions de màrqueting que permetin avaluar 

si són efectives i serveixin, més endavant, per seguir treballant en la 

millora de la digitalització de l’empresa. La durada del programa és 

de sis a nou mesos. El calendari fixat permet una certa flexibilitat en 

funció dels plans de treball que s’acordin amb cada empresa. 

Programa de consultoria en eficiència energètica. L’objectiu del 

programa és dotar d’informació específica les empreses sobre el 

seu consum energètic i fer un estudi sobre la despesa econòmica 

que implica. A través d’aquesta anàlisi es treballen, en les empreses, 

propostes de millora tant per a la part de consum energètic com de 

despesa. La durada del programa és d’un any.

40 empreses han participat en programes i serveis. 

El tram entre els carrers de Sant Adrià i de Torrent de 

l’Estadella del carrer de Cordelles està inconnex i d’aquesta 

manera, mitjançant l’expropiació i l’arranjament provisional que 

es durà a terme de manera posterior a aquesta, s’obrirà al trànsit 

la possibilitat de circular per tot el carrer de Cordelles i evitar, 

així, fer rodejos per accedir a la zona de Torrent de l’Estadella. 

Aquesta actuació es durà a terme a finals del 2019 i s’encararà 

l’adequació del carrer durant el primer semestre del 2020.

Als polígons del Besòs s’ha ofert suport en dos 

projectes concrets: la instal·lació de la cooperativa 

Alencop en una nau de la zona de Torrent 

de l’Estadella, per donar servei a la recollida 

d’electrodomèstics vells i espatllats a gran part 

de la ciutat i la nau Vil·la Besòs, que funciona com 

a magatzem per al material de les entitats, però 

alhora com a banc de recursos entre aquestes 

entitats per facilitar les seves activitats.

Import: 90.000 € 

Acció: 10.1

Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere
Drets Socials – Ecologia Urbana

Unes 30 dones del Bon Pastor van prendre part de tot el procés de la “Marxa 

exploratòria de vida quotidiana i perspectiva de gènere” al barri. Després de 

les sessions de formació i el taller de disseny de la ruta, es va dur a terme la 

marxa amb el grup de dones en què es van reconèixer les principals zones 

del barri i de part dels polígons industrials que el rodegen. Les més de 50 

propostes posteriors al taller de priorització de després de la ruta foren 

tractades en les sessions de treball tècniques. Aquest procés va culminar 

amb una sessió de retorn en què es donava una resposta detallada de com 

es pensava afrontar des de l’administració cadascuna de les peticions 

realitzades. Entre les principals millores tractades hi ha la del carrer de 

Caracas, a la zona del polígon, i les intervencions puntuals de millora de 

l’enllumenat en gran part del barri i d’arranjament de diferents àrees d’espai 

públic, com les places de Fèlix Rodríguez de la Fuente i Robert Gerhard.

Import: 2.516 € 

Acció: 7.9 Import: 320.396 € 

Acció: 16.2

Import: 266.102 € 

Acció: 10.2
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Bloc 2 > 2.9.5
Actuacions destacades
Comerç i ocupació

Una de les propostes que ha adquirit més 

envergadura en el desenvolupament del Pla 

de barris ha estat l’estratègia per millorar les 

possibilitats d’ocupació de la població dels barris. 

En aquest sentit, s’han volgut aprofitar els recursos 

existents, com en el cas de l’escola Monlau, per 

oferir una oportunitat a determinats perfils que no 

s’haurien especialitzat en el camp de l’automoció 

si no n’haguessin pogut fer una iniciació. Una cosa 

semblant ha succeït amb l’aposta per la feminització 

de certes professions amb la facilitació de l’obtenció 

de carnets de conduir professionals. O bé amb el 

programa “Barri d’oficis”, dues de les formacions 

del qual s’ofereixen al Bon Pastor. Pel que fa al 

comerç, la gran mancança venia determinada per 

l’absència de diversitat en l’oferta comercial a Baró 

de Viver, davant de la qual s’ha volgut posar en 

marxa un projecte per apropar productes frescos 

–fruita i verdura– setmanalment al barri, difonent al 

mateix temps els valors de l’agricultura ecològica i 

de proximitat i del consum responsable mitjançant 

activitats diverses.

Estratègia per millorar les 
possibilitats d’ocupació 
de la població dels barris 
aprofitant els recursos 
existents per potenciar 
l’especialització

S’han fet dos tastets formatius de 80 hores en el món de 

l’automoció, l’un especialitzat en electromecànica i l’altre en 

carrosseria. Els 20 alumnes provenien del Bon Pastor i Baró de 

Viver, de la Verneda i la Pau i de Trinitat Nova, principalment. 

Dos dels alumnes han fet els dos tastets i vuit d’ells continuaran 

formant-se realitzant el certificat de professionalitat 

d’electromecànica de vehicles a la mateixa escola Monlau.

Import: 8.809 € 

Acció: 13.7

Tastet d’automoció a l’escola Monlau

Activitat Econòmica

El Bon Pastor i
Baró de Viver
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Projecte “Recondueix el teu perfil professional”

Activitat Econòmica

Parada de pagès a Baró de Viver 

Activitat Econòmica

Durant l’any 2018 s’ha facilitat a una desena de dones del Bon 

Pastor i de Baró de Viver, en atur o situació de precarietat, la 

possibilitat d’obtenir un carnet de conduir professional (C, D i 

Certificat d’Aptitud Professional). En alguns casos, les dones 

han hagut de treure’s prèviament el carnet de conduir B i 

això ho han pogut fer a la mateixa autoescola del Bon Pastor. 

Posteriorment, el dispositiu d’inserció sociolaboral de Treball 

als Barris es fa càrrec del procés d’orientació laboral, així com 

del de mediació a ofertes laborals. Un cop s’hagi produït la 

inserció es donarà a les dones l’opció d’acompanyar-les i fer-

ne el seguiment en els primers mesos, a fi de vetllar per una 

inserció positiva i per donar-los suport prevenint i detectant 

casos d’assetjament o altres riscos associats a la inserció en 

sectors molt masculinitzats i, si cal, actuar-hi en conseqüència. 

A partir de la diagnosi sobre la situació de l’activitat econòmica 

i comercial al barri de Baró de Viver, va sorgir la necessitat 

de cobrir una mancança de producte fresc, especialment de 

fruita i verdura, i l’absència d’un teixit comercial que permetés 

realitzar les compres més bàsiques des de la proximitat. 

Amb aquests condicionants, s’ha engegat una prova pilot per 

instal·lar una parada setmanal de productes d’agricultura 

ecològica provinents de petits productors catalans. Es vol, així, 

garantir que el veïnat de Baró de Viver tingui accés a producte 

fresc i de qualitat a un preu raonable i sense haver de sortir 

del barri. L’horari del servei és de 10.00 a 14.00 h els matins 

de dissabte; a més d’aquest servei, es faran activitats de tipus 

divers relacionades amb l’agricultura, el cultiu i el consum 

ecològic i de productes de proximitat. 

Import: 54.283 € 

Acció: 13.1

Import: 18.150 € 

Acció: 11.3
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Bloc 2 > 2.9.6
Actuacions destacades
Equipaments i espai públic

El Bon Pastor i
Baró de Viver

Els dos objectius principals que han tingut les actuacions d’inversió del Pla 

de barris al Bon Pastor i Baró de Viver han estat, d’una banda, contribuir 

a teixir els dos barris amb el conjunt de la ciutat amb intervencions com la 

remodelació del carrer Caracas, la reforma de la plaça de Mossèn Joan 

Cortinas i la construcció del camp de futbol de Baró de Viver, i, de l’altra, 

ajudar a dotar els dos barris dels equipaments adequats per fer front a les 

necessitats de la seva població, exemplificat pel nou casal de gent gran 

del Bon Pastor, per l’institut Rubió i Tudurí de formació professional i 

pel camp de futbol de Baró de Viver, que respon a una demanda històrica 

del barri. Aquestes obres s’han dut a terme amb la participació del veïnat i 

dels col·lectius afectats: empreses, treballadors i treballadores del polígon 

i estudiants que hi circulen per al cas del carrer de Caracas; comunitats de 

propietaris de la plaça i alumnat de les escoles més properes per a Mossèn 

Joan Cortinas i els seus jocs infantils, i usuaris i usuàries per al casal de gent 

gran. Així mateix, s’han assentat les bases del projecte de museïtzació 

d’una illa de cases barates al Bon Pastor per convertir-la en equipament 

de barri i espai museístic que representi l’evolució de l’habitatge obrer a 

la ciutat de Barcelona. Aquesta tasca s’ha dut a terme amb la implicació de 

l’associació de veïns i del mateix veïnat que vivia a les cases. Tot aquest conjunt 

d’intervencions tindrà un impacte dinamitzador de la realitat dels dos barris, i 

el dotarà de millors condicions per aconseguir una major igualtat per a la seva 

població, però també generant nous pols d’atracció en aquest territori per a 

tota la ciutat, tant a nivell formatiu, cultural, laboral com esportiu.

Contribuir a teixir els dos 
barris amb el conjunt de 
la ciutat i dotar-los dels 
equipaments adequats per 
fer front a les necessitats 
de la seva població
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53

51

50

48

52
54

49

48 | Reurbanització i remodelació del carrer 
de Caracas.

49 | Reurbanització i millores de la plaça de 
Mossen Cortinas.

50 | Renovació del clavegueram dels carrers 
de Clariana i Campins.

51 | Construcció d’un nou camp de futbol a 
Baró de Viver.

52 | Nou Casal de Gent Gran de Bon Pastor.

53 | Remodelació i millores de l’espai espor-
tiu Club de Lluita.

54| Remodelació i millores de l’Institut 
Escola Cristòfol Colom.

_Plànol amb la ubicació de les obres / Font: Urbaning
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Bloc 2 >
El Bon Pastor i
Baró de Viver

Definició de les 
intervencions en els 
equipaments de manera 
participada amb els 
usuaris presents i futurs 
dels mateixos

Construcció del camp de futbol de Baró de Viver
Ecologia Urbana

Després de més de 35 anys de reivindicacions veïnals, el Baró 

de Viver recupera el seu camp de futbol en uns terrenys al 

carrer de la Ciutat d’Asunción amb el carrer de Tucumán. 

L’equipament esportiu tindrà capacitat per a 300 persones 

assegudes a les graderies, vuit vestidors, una sala social i podrà 

combinar diferents formats de camp de joc. Aquesta intervenció 

ha de permetre al barri poder desenvolupar el futbol formatiu 

que l’absència de camp havia dificultat.

Una de les funcions que acomplirà el camp, mitjançant la seva 

façana al llarg del carrer de la Ciutat d’Asunción, serà el de 

relligar el barri de Baró de Viver amb la zona de La Maquinista 

i la resta de la ciutat. A través de l’entrada en forma de plaça 

es vol generar també un nou pol d’activitat durant els caps de 

setmana i a les tardes i vespres que es complementi amb la 

sortida de l’escola Baró de Viver, just al davant.

Import: 3.013.629 € 

Acció: 14.1
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Millora de les instal·lacions del Club de Lluita de Baró
de Viver
Ecologia Urbana

Millora de la pista de futbol sala de Baró 
de Viver 
Ecologia Urbana

D’ençà de la cobertura de la ronda litoral amb la llosa i la 

creació de l’equipament del club de lluita, no s’havia produït 

cap intervenció d’aquesta envergadura, que suposa la reforma 

total de l’espai, amb la reordenació de la zona de vestidors, 

concentrant-los en una ala, i la renovació de tancaments, 

lluminària, electricitat i maquinària, ja que s’hi afegeixen 

escalfadors amb plaques solars tèrmiques.

A la vegada, també s’està treballant per renovar el material 

essencial per a la pràctica de les diferents modalitats de lluita 

que es practiquen al centre.

Durant el mes de juny del 2019 s’enllestirà aquesta reforma, 

que està transformant el club per adaptar-lo a unes condicions 

apropiades per al seu ús.

Aquesta petita intervenció ha recollit la 

demanda de l’associació esportiva Baró de 

Viver, l’entitat usuària de l’equipament, de 

disposar d’un espai on veure els partits per 

a les aficions local i visitant. Es tracta de la 

creació d’una petita graderia que representa 

una modificació de l’aspecte de la pista 

fent possible una major visibilitat per als 

espectadors.

Import: 368.362 € 

Acció: 15.1

Import: 17.000 € 

Acció: 15.2
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Bloc 2 >

Remodelació del carrer de Caracas
Ecologia Urbana

La remodelació del carrer de Caracas té com a objectiu consolidar 

la identitat industrial del polígon del Bon Pastor al mateix 

temps que es guanya un eix més cívic i agradable per a vianants, 

treballadors i treballadores, estudiants i veïns i veïnes de Baró 

de Viver i del Bon Pastor. La intervenció consisteix a renovar 

el paviment de les voreres i eixamplar-les a les cantonades i 

encreuaments per facilitar el trànsit dels vianants, atès que l’estat 

inicial estava molt deteriorat en gran part del carrer. En l’inici de 

la definició de l’obra es va fer un procés participatiu que va recollir 

les opinions i les propostes de tots els col·lectius presents al carrer. 

La connexió natural entre els dos barris a través del carrer de 

Caracas quedarà reforçada i permetrà millorar l’accés a peu a 

serveis bàsics per al veïnat com al CAP Bon Pastor, la biblioteca, 

els centres educatius i els dos centres cívics.

Import: 3.580.000 € 

Acció: 16.1

El Bon Pastor i
Baró de Viver
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Reforma de la plaça de Mossèn Joan Cortinas
Ecologia Urbana

Nou Casal de Gent Gran del Bon Pastor
Ecologia Urbana - Drets Socials

La plaça de Mossèn Joan Cortinas ha adquirit una nova fesomia 

amb la supressió de les barreres arquitectòniques, la generació 

de grans parterres a la part propera a la façana dels edificis i 

la instal·lació de dues grans zones de jocs infantils, una per a 

petits i una altra per a nens i nenes més grans, amb una tirolina 

doble de 30 metres i jocs d’aventura.

S’ha complementat l’oferta esportiva amb dues noves pistes de 

petanca i la renovació de les tanques de la pista de bàsquet.

La intervenció, en la seva part limítrof al passeig d’Enric 

Sanchís, ha adaptat l’accés a un antic refugi de l’època de la 

Guerra Civil que es preveu que sigui visitable en el futur.

En els baixos d’un dels edificis de la tercera fase de la 

remodelació del Bon Pastor s’ha ubicat el casal de gent gran del 

barri. Són més de 900 metres quadrats d’instal·lacions noves 

que milloren amplament els serveis que prestava l’anterior 

equipament. Aquesta renovació d’espais dona resposta a les 

demandes del col·lectiu i ha de permetre generar més projectes 

i activitats amb la gent gran, així com fomentar un contacte 

intergeneracional amb l’entorn.

Import: 1.950.254 € 

Acció: 18.2

Import: 1.520.000 € 

Acció: 14.3
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Bloc 2 > 2.9.9
Visió global | Esquema
El Pla de Barris del Bon Pastor i Baró de Viver

Diagnosi Objectius específics

·
·

·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

·

Teixit associatiu  ampli pèro poc estructurat i poc representatiu de la població resident
Elevat nombre de persones que reben pensions assistencials i no contributives i que no es 
poden valer per si mateixes 
Situacions d’infrahabitatge, absència d’ascensors, etc.

Baix nivell formatiu
Absentisme i abandonament escolar 
Manca d'educació no formal en els àmbits de la música, les arts escèniques o l’esport
Necessitats formatives per a les persones adultes.

Elevada taxa d’atur i baixes perspectives d’inserció laboral
Baixa taxa d’instrucció de la població
Necessitat de revitalitzar i consolidar el Polígon industrial
Existència de realitats comercials molt diferenciades entre els dos barris

Territori delimitat per grans infraestructures, situació d’aïllament i desconnexió
Necessitat de connexió amb la resta de la ciutat
Dèficits a l'espais públic: espais urbans amb una il·luminació insuficient, urbans residuals 
sense tractar, etc.
Situacions d'edificis amb patologies constructives i absència d’ascensors, etc.

C | Facilitar les opcions saludables i promoure la salut amb una mirada
preventiva, de gènere i de cura
D | Treballar per millorar la convivència i afavorir la participació i 
l’apoderament dels veïns i les veïnes i de les entitats en 
el desplegament de polítiques i del Pla de Barris
E |Disminuir l’escletxa digital i facilitar l’accés als recursos TIC als 
col·lectius més vulnerables

A | Crear projectes educatius, integrals i transformadors, 
i donar suport a les escoles en les tasques socioeducatives 
complementàries
B | Promoure l’educació en l’esport, el lleure, la cultura, la música 
i la pràctica de les arts escèniques, com a eina transformadora i 
socialitzadora

F | Dinamitzar el polígon industrial
G | Fomentar la formació, l’ocupació i l’autoocupació
H | Fomentar el comerç de proximitat i treballar per un 
desenvolupament econòmic sostenible

I  | Recuperar el riu, promoure un espai públic de qualitat i millorar 
la mobilitat general al barri i entre els barris
J | Garantir un sistema d’equipaments adequat a les necessitats 
dels barris
K | Promoure i facilitar la rehabilitació dels habitatges i la millora 
de l’accessibilitat als edificis

Drets socials

Educació

Activitat econòmica

Ecologia urbana
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Projectes motor Propostes Accions Pressupost

1.640.000 €

5.262.500 €

9.346.068 €

1.400.000 €

05 Reducció de les desigualtats socials en salut per contribuir a la millora de la qualitat de vida 
de veïns i veïnes
06 Promoció de programes que abordin la salut mental
07 Activació de projectes que fomentin la convivència i la cohesió entre diferents col·lectius a 
través de l’esport, el lleure o la cultura
08 Impuls de programes de recuperació i difusió de la cultura i la memòria històrica del barri
09 Promoció de programes de desenvolupament de les TIC

01 Suport al CEB i l’IMEB en l’articulació de les xarxes existents per generar el Pla Educatiu 
del Bon Pastor i Baró de Viver
02 Reforma del centre educatiu Cristòfol Colom per posar en marxa el nou projecte educatiu 
professionalitzador
03 Accions de suport a les escoles, que millorin les tasques socioeducatives que ja es fan amb 
joves, famílies i entorna
04 Promoció d’exèriències d’educació en el lleure de basecomunitària i apropament de la 
formació escènica/musical als infants i joves dels barris

14 Plantejament d’un sistema d’equipments adequat a les necessitats del barri
15 Millora dels equipaments esportius existents
16 Concreció del Pla de Mobilitat del Districte en els barris del Bon Pastor i Baró de Viver i 
priorització i execució d’una primera fase d’actuació
17 Promoció de la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges i la millora de la 
convivència de les comunitats de veïns i veïnes
18 Actuacions per millorar i dignificar espais públics
19 Facilitació de l’accés al riu com a espai públic i de lleure per als barris

10 Accions per a l’activació econòmica i ocupacional del polígon
11 Creació d’eines per a promoure el comerç de proximitat
12 Creació d’eines per a l’activació de locals buits
13 Creació de programes de formació, ocupació i emprenedoria vinculats a les potencialitats del barri

5.1 |5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6  5.7| 
5.8
6.1 | 6.2 
7.1 |7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6-7.19

8.1 | 8.3
9.1 | 9.2

14.1 | 14.2 | 14.3 
15.1 | 15.2
16.1 | 16.2

17.1 | 17.2 | 17.3

18.1 | 18.2 | 18.3
19.1

1.1 

2.1

3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 

4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 
4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12

10.1 | 10.2
11.1 | 11.2 | 11.3

13.1 |  13.2 | 13.3  | 13.4 | 13.5 
13.6 | 13.7 | 13.8
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La Verneda i la Pau

10 Sant Martí
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la Verneda i la Pau

Sant Martí de 
Provençals

la Sagrera

Navas

el Clot

el Bon Pastor

Provençals del Poblenou
el Besòs i el 
Maresme

10 Sant Martí

Bloc 2 > Barris
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2.10
Accions

Bloc 2 >
La Verneda 
i la Pau

El Pla de Barris de la Verneda i la Pau estava 
conformat inicialment per un total de 42 accions 
que pretenien donar resposta a les necessitats i 
oportunitats del barri. El  treball amb el territori 
i la pròpia dinàmica de desplegament del Pla, 
han brindat l’oportunitat d’anar definint i 
adaptant estratègies atents a les oportunitats 
i reptes que anaven sorgint i han permès 
incorporar 21 noves accions que han donat més 
força als plantejaments i objectius inicials.

El Pla de Barris de la Verneda i la Pau està 
conformat actualment per un total de 63 
accions que aborden els 4 àmbits principals 
(Drets socials i habitatge, Educació, Activitat 
Econòmica i Ecologia Urbana). Al marge de les 
accions anomenades “transversals” i que són 
comunes a la majoria de plans,  podríem dir que 
el Pla de Barris de la Verneda i la Pau pivota 
eminentment sobre 6 eixos o temàtiques:  

1. Educació i comunitat
2. Joves
3. Ocupació
4. Polígons
5. Acció, espais comunitaris i espai públic

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau per 
entendre el Pla de Barris de la Verneda i la Pau.

Llistat de totes les accions  
del Pla de Barris de la Verneda i la Pau

1.1 | Programes de promoció de la salut mental lligats a l’ocupació - 

“Fem salut, fem barri”.

1.2 | Programes de promoció de la salut amb mirada comunitària i 

interseccional.

1.3 | Suport a programes de prevenció, detecció i lluita contra la 

violència masclista.

1.4 | Programa d’actuacions emmarcades en l’estratègia de 

feminització contra la pobresa i la precarietat.

1.5 | Projecte “Baixem al carrer”.
2.1 | Impuls de projectes intergeneracionals que connectin infants, 

joves i gent gran.

3.1 | Programes i activitats de promoció de l’oci saludable per a 

adolescents i joves: “Estiu jove”.

3.2 | Suport al projecte “Jo+ve”, formació i oci saludable.

3.3 | Diagnosi JOVE, “Efecte jove”.
3.4 | “Temps de joc”.
3.5 | Projecte “Va de circ”.
3.6 | Nous lideratges als barris.
4.1 | Promoció d’una programació sociocultural per construir 

identitat de barri: “Popularri”.

4.2 | Impuls de programes de recuperació de la memòria històrica.

4.3 | Suport i impuls de programes i activitats esportives.

4.4 | “Som cultura, som la Verneda”.
4.5 | Projecte fotogràfic “Pla de barris”.
5.1 | Suport en el disseny de l’estratègia d’acció comunitària 

en el desenvolupament dels plans de barris - Servei 

d’organitzadors comunitaris.

5.2 | Pla per definir nous usos del Piramidón.

5.3 | Servei de suport i acompanyament a entitats.

5.4 | Programa de formació a entitats.
6.1 | Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de 

vulnerabilitat residencial.

6.2 | Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial d’edificis en els 
àmbits de més acusada vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.
6.3 | Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat.
7.1 | Actuacions per avançar cap al model d’escoles enriquides: 

nous perfils professionals.

7.2 | Programes d’acompanyament a la formació superior i 

universitària: “Prometeus”. 

7.3 | “Caixa d’eines”: projectes educatius artístics i culturals 
als centres educatius.
7.4 | Suport al projecte “Vozes”.
7.5 | Projecte educatiu IES Salvador Seguí: “Serveis a la comunitat”.
7.6 | Actualització de material TIC a centres educatius.
8.1 | Millora de l’institut Bernat Metge (infraestructures, xarxa 

TIC i projecte pedagògic transformador). 

8.2 | Millora de l’escola La Pau (el teatre com a equipament per al barri).  

9.1 | “Baobab”: campaments urbans.
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9.2 | “Baobab”: suport iniciatives de lleure/esplais.

10.1 | Impuls d’un programa de cultura popular dirigit a famílies.

10.3 | Projecte “Competències digitals” a l’AMPA La Palmera.
10.4 | Impuls de batucades per a la dinamització de noves 
famílies a les AFA.
11.1 | Estudi sobre el perfil de les persones aturades per identificar 

noves accions formatives i oportunitats laborals.

11.2 | Disseny de programes de formació professionalitzadora: 

“FUTURJOB”. 

11.3 | “Barri d’oficis”: programa d’impuls de l’ocupació a la 

Verneda i la Pau.

11.4 | Projecte “Recondueix el teu perfil professional”.

11.5 | Projecte “SOLITEXT”.
11.6 | AGORA 4.0 - Formació TIC.
11.7 | Servei laboral de proximitat a la Verneda  i la Pau.
11.8 | Programa “Sense papers”.
11.9 | Programa “Escola port”.
11.10 | Programa “Tastet d’oficis” en el sector de l’automoció.
12.1 | Pla de treball dels polígons de l’eix Besòs.

12.2 | Assessorament específic a les empreses en igualtat de 

gènere i foment de la qualitat de l’ocupació femenina.

12.3 | Programa “Digitalització industrial”.
12.4 | Programa de màrqueting i comercial.
13.1 | Punt itinerant d’assessorament en economia social i solidària.

13.2 | Promoció de cooperatives d’alumnes a l’institut 
Salvador Seguí.
14.1 | Estudi i projecte executiu per a la millora del Casal de Barri 

de la Verneda Alta

14.2 | Remodelació i millora del Casal de Gent Gran Verneda Alta.

15.1 | Estudi de necessitats i pla funcional del conjunt d’espais esportius.

15.2 | Millores i/o ampliació dels equipaments i dels espais 

esportius en l’espai públic.

16.3 | Millora de l’espai públic de la via Trajana per a nous usos 

comunitaris (espai socioeducatiu de petanca i horts urbans).

17.1 | Millores entorns escolars - escola La Pau.  

17.2 | Marxes exploratòries per identificar millores en l’espai 

públic.  

17.3 | “Ciutat Jugable” - Guia d’ecosistema lúdic.  
17.4 | Millora dels entorns de Camp Arriassa.

1.570.000 €

1.880.000 €

1.400.000 €

4.887.500 €

19%

16%

50%

15%

16
14

9 24

Total: 9.737.500 € Accions per bloc temàtic

Pressupost total

Total d’accions: 63

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics

Bloc 2 > Barris
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2.10.1
Actuacions destacades
Educació i comunitat

Un dels pilars del Pla de Barris de la Verneda i la 

Pau ha girat entorn de la cultura i l’educació (enteses 

com a eines de transformació social), implicant la 

comunitat educativa i impulsant projectes que han 

donat identitat i cohesió social al barri. Projectes 

com “Caixa d’eines” o el “Popularri”, la festa de 

cultura popular, en són un bon exemple. 

Des del Pla de Barris s’ha treballat amb tots els 

centres educatius; Escola Arc de Sant Martí, Escola 

La Pau, Escola els Horts, Escola La Palmera, Institut 

Bernat Metge i Institut Salvador Seguí.

Implicar la 
comunitat 
educativa i 
impulsar projectes 
que aportin 
identitat i cohesió 
social al barri
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han fomentat la relació de les famílies amb els projectes educatius 

de centres. N’és un exemple la creació de dues noves cuques a 

l’escola Els Horts i l’escola La Pau, que ha comptat amb una forta 

participació de mares, tant en el disseny com en la creació de la 

figura, conjuntament amb els nens i nenes i les mestres de l’escola.

Els projectes d’imatgeria festiva han tingut el suport de 

l’entitat Fragments.

Enguany s’han iniciat dues noves batucades, impulsades per 

les AMPA i entitats del barri, com són l’AMPA La Palmera, 

l’AMPA Els Horts, el casal infantil El Drac i l’associació de 

veÏns Via Trajana. Les batucades han donat l’oportunitat 

de vincular veïns i veïnes de diferents zones del barri i de 

participar activament en les festes culturals que s’organitzen.

Es tracta d’un programa d’acompanyament i tutoratge 

d’estudiants de l’Institut Escola Bernat Metge en la formació 

superior i universitària. Aquest projecte es du a terme 

conjuntament amb l’IMEB i el Consorci d’Educació i pretén 

reforçar el pas d’estudiants de la fase obligatòria a la universitària 

i, així, facilitar-ne la permanència als estudis superiors, a través 

del tutoratge, i el suport en la recerca i la tramitació de beques, 

així com en altres mesures de suport i acompanyament.

El projecte s’ha iniciat el març del 2019, principalment amb 

alumnes de 2n de Batxillerat de l’Institut Escola Bernat Metge. 

Import: Aquesta acció forma part del programa de cultura Popular per 

construir identitat de Barri, que té un pressupost  total de 35.018 € 

Acció: 4.1

Import: Aquesta acció forma part del programa de cultura Popular per 

construir identitat de Barri, que té un pressupost  total de 35.018 € 

Acció: 4.1

Projectes d’imatgeria festiva
Drets Socials – Educació

Batucades i grups de gralla
Drets Socials – Educació

Projecte “Prometeus”: suport d’accés a la universitat
Educació

Import: 25.706 € 

Acció: 7.3

Bloc 2 > Barris
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Es tracta d’una iniciativa per treballar les competències 

digitals de les famílies que acompanyen en el reforç escolar 

els seus infants. La finalitat és lluitar contra l’escletxa digital i 

dotar de nous aprenentatges en TIC i xarxes socials.

El projecte s’adreça a infants de cicle mitjà i superior 

d’educació primària i també a les famílies que els acompanyen 

en el procés d’aprenentatge.

S’aprofita per treballar continguts sobre activitats i projectes 

que es realitzen tant al barri com als territoris veïns.

S’han realitzat importants millores en les infraestructures 

i altres elements importants, com els vestuaris i el gimnàs. 

Alhora, s’ha millorat la xarxa TIC del centre.

Blog “News Palmer”: projecte de competències digitals
Educació

Millores a l’Institut Escola Bernat Metge
Educació

Import: 8.310 € 

Acció: 10.3

Import: 700.000 € 

Acció: 8.1

190



Pla de Barris · Accions

Pl
a 

de
 B

ar
ri

s d
e 

 la
 V

er
ne

da
 i 

la
 P

auL’Escola La Pau ha tingut dues actuacions importants: la 

primera és la millora de la sala d’actes, que permetrà que 

esdevingui un espai de programació cultural i comunitari de 

referència al barri, al marge de ser una potent sala d’actes 

per a l’escola. L’altra actuació és la millora de la plaça d’accés 

al centre com a entorn escolar, transformant-lo en un espai 

acollidor, lúdic i de relació.

Millora a l’Escola La Pau i entorns
Educació - Ecologia Urbana

Import: 450.000 € 

Acció: 8.2 / 17.1

Bloc 2 > Barris
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2.10.2
Actuacions destacades
Joves

Un dels objectius del Pla de Barris és garantir la 

igualtat d’oportunitats d’infants i joves en l’educació 

en el lleure i l’accés a la cultura. Amb aquesta 

finalitat s’han impulsat accions i projectes específics 

dirigits a millorar la qualitat de vida dels adolescents 

i joves de la Verneda i la Pau, alhora que s’han 

impulsat processos d’apoderament de col·lectius 

determinats.

Dins d’aquest àmbit s’han desplegat diversos 

programes d’oci saludable i de formació prelaboral, 

als quals també s’ha donat suport, com el “Jo+ve”, 

o d’altres que ofereixen nous espais de relació, com 

l’“Estiu jove”, o els que han aglutinat diferents 

recursos i serveis de joves com l’“Efecte jove”.

Garantir la igualtat 
d’oportunitats 
d’infants i joves 
en l’educació, en el 
lleure i en l’accés a 
la cultura
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El programa “Estiu jove” inclou un conjunt d’activitats i tallers 

de diverses temàtiques i disciplines enfocades a promoure l’oci 

saludable, la pràctica de l’esport i a potenciar les relacions 

entre els joves adolescents del barri. S’inicia a finals de juny 

i tot el mes de juliol amb l’objectiu de crear un espai lúdic i 

dinamitzar les tardes d’estiu dels joves de la Verneda i la Pau.

Aquest programa ha estat organitzat i planificat per totes les 

entitats, els serveis i els equipaments juvenils del territori.

Amb la finalitat de poder dissenyar i impulsar programes 

que responguin a les necessitats i oportunitats dels joves del 

barri es va impulsar una diagnosi participada jove, situant 

l’adolescent i el jove com a agents de transformació social i 

subjectes de decisions.

Aquesta diagnosi ha comptat amb la participació de 95 joves 

directament (40 joves entrevistats als cinc grups de discussió, 25 

joves als dos grups d’“Efecte Jove” i 30 joves a l’Assemblea Oberta). 

Les propostes que s’han recollit són d’àrees tan diverses com 

Igualtat i diversitats, Participació i associacionisme, Oci i 

lleure, Salut i Equipaments juvenils i espai públic. 

Per acompanyar la implementació de propostes, es duen a 

terme diferents projectes que treballen en els àmbits de la 

violència, el gènere i la participació.

Aquest projecte, impulsat conjuntament des de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials, Pla de Barris, ICUB, Auditori de 

Sant Martí i Districte de Sant Martí, s’inicia el gener del 2018 

i ofereix l’oportunitat a joves de dotze a divuit anys del barri 

de formar-se en la disciplina de circ en horari extraescolar, al 

llarg del curs. 

El projecte educatiu “Va de Circ” és un projecte 

d’atenció integral a nois i noies joves als quals ofereix un 

acompanyament educatiu en els diferents àmbits de la seva 

vida, donant-los suport en les dificultats i potenciant-ne les 

capacitats. En aquest sentit, es concep el circ des del seu 

potencial transformador, com a eina educativa i no només des 

de la finalitat artística. 

Import: 20.496 € 

Acció: 3.1

Import: 70.760 € 

Acció: 3.3

Import: 10.487 € 

Acció: 3.5

Programa “Estiu jove”
Drets Socials

Projecte “Efecte jove”: diagnosi participada jove
Drets Socials

Projecte “Va de Circ”
Drets Socials

Bloc 2 > Barris
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2.10.3
Actuacions destacades
Ocupació

Des del Pla de Barris, amb l’objectiu de fomentar 

l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur o de 

persones en situació de precarietat laboral, s’han 

engegat una sèrie de programes des de la proximitat 

i tenint en compte els diferents perfils dels col·lectius 

amb especials dificultats per incorporar-se al món 

laboral.

Millorar la formació i capacitació també ha de 

permetre a les persones en situació de precarietat 

augmentar el seu marge d’elecció envers les ofertes 

de treball existents i, per tant, de millorar les seves 

condicions laborals. En aquest sentit, també es 

considera necessari vincular les accions de formació 

amb els recursos d’intermediació i les línies de 

subvencions a la contractació que puguin existir.

Els programes d’ocupació del Pla de barris 

s’impulsen conjuntament amb Barcelona Activa.

Fomentar 
l’ocupabilitat de 
les persones en 
situació d’atur 
o de persones 
en situació de 
precarietat laboral
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Donada la necessitat de treballar amb l’objectiu de fomentar 

l’ocupabilitat des de la proximitat, a principis del mes de 

gener, s’ha posat en marxa un nou servei itinerant d’orientació 

laboral (“Tuc Tuc”). Aquest servei compta amb un tècnic 

expert en orientació laboral que, a peu de carrer, facilita 

informació sobre recursos ocupacionals existents al barri, el 

districte o la ciutat, facilita l’accés a formacions, organitza 

tutories individuals i sessions grupals en equipaments i 

organitza formacions amb empreses o entitats especialistes si 

identifica un grup de persones interessades a fer-ho. El servei 

disposa d’una bicicleta amb remolc que circula per diferents 

punts estratègics del barri de la Verneda i la Pau.

Aquest programa de formació i pràctiques 

professionalitzadores dins del sector de l’hostaleria i la 

restauració ha ofert una capacitació com a auxiliar de cuina 

i serveis. 

El programa neix per promoure la inclusió sociolaboral de 

quinze persones del barri en situació de vulnerabilitat i que 

es troben amb dificultats per trobar una feina o millorar la 

que tenen. La modalitat d’aquest projecte intensiu permet 

objectius d’inserció a curt termini i un seguiment exhaustiu 

dels participants. 

El programa ha obtingut un total de dotze insercions: dos 

contractes temporals de dotze mesos, dos de fixes discontinus, 

set contractes de sis a dotze mesos i una contractació d’una 

persona indefinidament.Import: 100.750  € 

Acció: 13.1

Import: 21.976 € 

Acció: 11.2

Servei itinerant d’orientació laboral
Activitat Econòmica

Programes de formació professionalitzadora: “Futurjob” 
Activitat Econòmica

Bloc 2 > Barris
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La finalitat d’aquest programa és la preparació de persones 

aturades o en situació de precarietat laboral per a l’obtenció 

dels certificats d’especialitat necessaris per poder treballar 

en creuers i com a mariners de pont. Aquesta formació inclou 

formació bàsica en seguretat, en protecció marítima, formació 

sanitària específica i formació en bucs de rescats.

Al programa participen set persones, quatre creueristes i 

tres mariners de port. Es desenvolupa a l’Escola del Port i es 

faciliten, un cop acabada la formació, pràctiques en empreses i 

intermediació laboral amb una borsa de treball del sector.

Des del Pla de barris s’ha impulsat un primer tastet d’oficicis 

en el sector de l’automoció amb una entitat de referència com 

és l’escola Monlau. 

L’objectiu del programa ha estat orientar persones joves en 

situació d’atur amb baixa qualificació, sense experiència i 

amb moltes dificultats per incorporar-se al mercat de treball, 

perquè a partir d’aquí puguin continuar la seva formació i 

millorar les seves expectatives laborals, o cercar feina en 

aquests sectors. Aquestes persones han pogut realitzar una 

formació a mida, curta i pràctica. D’altra banda, aquelles 

persones que han volgut seguir formant-se en aquest sector, 

han pogut accedir al certificat de professionalitat de nivell 1 

que també es realitza a la mateixa escola Monlau.Import: 36.298 € 

Acció: 11.9

Import: 26.959 € 

Acció: 11.10

Programa “Treball a la mar”
Activitat Econòmica

Tastet d’oficis en el sector de l’automoció
Activitat Econòmica
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Tenint en compte que la Verneda i la Pau és un dels pocs 

territoris de Barcelona que té naus i polígon industrial, 

un actiu indiscutible des del punt de vista de l’activació 

econòmica i l’ocupació, i que el sector de mercaderies i 

transports és un dels que més demanda d’ocupació ofereix, 

s’ha posat en marxa un nou programa de formació i preparació 

de dones per a l’obtenció dels carnets C i D de conducció 

professionals. Aquest programa es du a terme en una 

autoescola de proximitat, la Singuerlin. A més, el programa 

preveu que l’autoescola faciliti la posterior integració al 

mercat laboral de les dones participants. Un cop s’hagi produït 

la inserció es donarà a les dones l’opció d’acompanyar-les i fer-

ne el seguiment en els primers mesos, a fi de vetllar per una 

inserció positiva i per donar-los suport prevenint i detectant 

casos d’assetjament o altres riscos associats a la inserció en 

sectors molt masculinitzats i, si cal, actuar-hi en conseqüència. 

Aquest acció es desplega dins del programa d’actuacions 

emmarcades en l’estratègia contra la feminització de la 

pobresa i la precarietat laboral.

Import: 39.930 € 

Acció: 11.4

Projecte “Recondueix el teu perfil professional”
Activitat Econòmica

Bloc 2 > Barris

197



Bloc 2 >
La Verneda 
i la Pau

2.10.4
Actuacions destacades
Polígon

El Pla de Barris, amb la direcció d’empresa de 

Barcelona Activa, ha posat en marxa un servei de 

dinamització als polígons de l’Eix Besòs (Torrent de 

l’Estadella, Monsolís i zona industrial de la Verneda), 

així com un catàleg de serveis i programes per a 

empreses industrials, amb programes específics 

per als polígons dels barris del Pla de Barris. Amb 

l’objectiu de descentralitzar i apropar els recursos 

a les empreses industrials, a la vegada que adaptar-

los a les seves característiques, s’ha treballat en 

dues línies: per a les empreses, oferint-los atenció 

de manera territorialitzada i individualitzada a 

través d’una persona referent, així com un seguit 

de programes específics i, per als veïns i veïnes, 

treballant per al foment de l’ocupació de qualitat 

i apropant les possibilitats d’ocupació d’aquestes 

zones industrials a les persones del seu entorn, 

amb programes a mida que fomentin la formació 

i la contractació, com “Recondueix el teu perfil 

professional” o “Aprenents oficis industrials”. 

Descentralitzar i 
apropar els recursos 
a les empreses 
industrials, a la 
vegada que adaptar-
los a les seves 
característiques
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Amb l’objectiu d’enfortir les empreses ubicades als polígons de l’Eix 

Besòs (Torrent de l’Estadella, Monsolís i zona industrial de la Verneda) 

i a partir de l’anàlisi estratègica i el coneixement de les empreses, 

es va treballar en la confecció d’un Pla de treball amb la definició de 

quatre eixos principals, als quals es van associar diverses accions de 

dinamització a realitzar. Els eixos i algunes de les accions són: 

• Eix Competitivitat: serveis a les empreses i programes 

d’estratègia empresarial. 

• Eix Atractivitat: servei de localització empresarial, accions 

de màrqueting digital, creació i manteniment de cens de naus/

solars buits i de la propietat.  

• Eix Cooperació i Innovació: activitats d’acompanyament i 

networking a fires, connexions empresa– empresa, programa 

“Barcelona Indústria Urbana”. 

• Eix Sostenibilitat: jornades informatives a empreses, 

programa de consultoria en eficiència energètica, programes 

relacionats amb el foment de l’economia circular en les 

empreses del polígon. 

21 empreses de la Verneda han rebut assessorament 

individualitzat a través del servei de dinamització industrial.

A banda d’apropar un seguit de programes per a les empreses 

dels polígons, com el de prototipatge o el de formació, s’han 

desenvolupat dos programes específics:

Programa de màrqueting digital. L’objectiu del programa és 

que les empreses facin una reflexió estratègica, fixin objectius i, 

a més, puguin implementar accions de màrqueting que permetin 

avaluar si són efectives i serveixin, més endavant, per seguir 

treballant en la millora de la digitalització de l’empresa. La durada 

del programa és de sis a nou mesos. El calendari fixat permet una 

certa flexibilitat en funció dels plans de treball que s’acordin amb 

cada empresa. 

Programa de consultoria en eficiència energètica. L’objectiu 

del programa és dotar d’informació específica les empreses 

sobre el seu consum energètic i fer un estudi sobre la despesa 

econòmica que implica. A través d’aquesta anàlisi es treballen, en 

les empreses, propostes de millora tant per a la part de consum 

energètic com de despesa. La durada del programa és d’un any.

Deu empreses de la Verneda han participat en programes específics. 

Import: 115.000 € 

Acció: 12.1

Import: 30.000 € 

Acció: 12.1

Barri industrial: pla de dinamització dels polígons
Activitat Econòmica

Programes específics
Activitat Econòmica

Bloc 2 > Barris
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2.10.5
Actuacions destacades
Acció, espais comunitaris   
i espai públic
Les obres que s’han incorporat al Pla de Barris 

inclouen actuacions per a la promoció i la facilitació 

de la vida comunitària, com la Via Trajana, 

actuacions per millorar i dignificar els espais públics, 

com la zona del Camp Arriassa, o d’altres per 

fomentar nous entorns escolars lúdics, com serà la 

plaça de l’escola La Pau, i que esdevindran espais de 

trobada i de convivència.

Al mateix temps, s’han inclòs actuacions que 

reconeixen diferents usos de l’espai públic, tot 

potenciant-ne l’esport i les pràctiques saludables a 

l’aire lliure.

Promoció i facilitació 
de la vida comunitària, 
millora i dignificació 
dels espais públics i 
foment de nous entorns 
escolars lúdics
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_Plànol amb la ubicació de les obres 

68

69

73

74
71

70

Mobiliari esportiu
Pistes esportives

72

68 | Reurbanització i millores a l’espai públic 
de la Via Trajana.

69| Reurbanització i millores dels entorns 
del carrer del Camp Arriassa.

70 | Nou circuit esportiu: millores dels espais 
esportius a l’aire lliure de la Verneda i la Pau.

71 | Millores a l’Institut Bernat Metge.

72| Millores a la sala de teatre de l’Escola 
La Pau.

73 | Millora de l’entorn escolar i de l’espai de 
joc de la plaça de l’Escola La Pau.

74 | Reforma del Casal de Gent Gran Verne-
da Alta.

Bloc 2 > Barris
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S’ha decidit millorar i renovar els espais esportius del barri 

i, alhora, posar en marxa un nou circuit esportiu de cinc 

quilòmetres que connecta i uneix les quatre zones del barri: la 

Verneda, la Via Trajana, la Palmera i la Pau.

Aquesta iniciativa té com a objectiu la implementació d’un 

circuit esportiu i d’oci al barri de la Verneda i la Pau. Es 

contempla la millora dels espais esportius existents, com 

són les pistes Menorca o les de la Via Trajana, alhora que es 

preveu la incorporació de nou mobiliari esportiu per a públic 

intergeracional per tal de potenciar les pràctiques saludables.

Es preveu incloure cal·listènies, taules de ping-pong, pistes 

de patinatge, màquines de “cardio” i pistes de voleibol i 

bàdminton.

Hi haurà una senyalització que marcarà el recorregut al llarg 

de cinc quilòmetres en els diferents àmbits d’intervenció.

També es preveu l’ampliació de la Carpa, l’equipament 

municipal del carrer d’Extremadura que gestiona l’ASME 

(Associació Sant Martí Esport).

La Via Trajana és una de les àrees amb més aïllament urbà i social tant 

del barri de la Verneda i la Pau com de la ciutat. Això es deu a la gran 

quantitat d’infraestructures que travessen l’espai, com ara els polígons i 

les vies fèrries. Des del Pla de barris s’impulsa una intervenció integral 

en aquest entorn per connectar-lo amb la resta del veïnat i generar, així, 

un nou espai més amable i social. 

Amb l’objectiu de comptar amb les aportacions del veïnat de Via 

Trajana, com també dels professionals d’equipaments i serveis que 

intervenen en aquesta zona, es va realitzar una sèrie de sessions 

participatives

al llarg del 2017 per tal de tractar la remodelació de la zona.

El nou projecte de la Via Trajana inclou la transformació de l’espai 

en un eix cívic, la creació de nous usos socials i comunitaris —com 

ara espais socioeducatius de petanca i horts urbans—, l’ordenació del 

transport públic i el privat, l’optimització de l’accessibilitat i l’eliminació 

de barreres arquitectòniques, així com la implantació d’un carril de 

serveis. També s’ampliarà l’espai públic i el verd urbà, i es millorarà 

l’enllumenat de la vorera Besòs i els elements de mobiliari urbà.

Import:  457.279 € 

Acció: 15.2

Import: 3.000.000  € 

Acció: 16.3

Millores dels equipaments esportius i d’accés lliure per a 
ús comunitari
Ecologia Urbana

Millora de l’espai públic de la Via Trajana per a nous usos 
comunitaris 
Ecologia Urbana
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El Casal de Gent Gran Verneda Alta presentava una important 

mancança d’accessibilitat. Cal tenir en compte que els edificis 

dels casals de gent gran municipals han de ser espais atractius, 

acollidors, i que han de reflectir la nova concepció del casal de 

gent gran com un equipament referent del territori. En aquest 

sentit, es va incorporar en el Pla de barris aquesta actuació, 

que consisteix en la reforma integral de l’interior del casal de 

la Verneda Alta, aprofitant un nou replantejament i un canvi de 

pla d’usos més adequats a les necessitats existents.

El nou projecte inclou una sala polivalent amb material 

audiovisual per a projeccions i tallers, una sala-taller de cuina, 

una d’activitats i manualitats, una d’informàtica, biblioteca, 

espai de trobada i de jocs i una sala per al servei d’àpats en 

companyia. També es contempla nou mobiliari adaptat a les 

necessitats de cada espai.

Per preparar la marxa exploratòria es van realitzar diverses sessions, tant tècniques 

com participatives, amb les veïnes, que van servir per identificar els punts del 

recorregut de la marxa, acordar-ne la realització i, finalment, concretar noves 

propostes. Amb tota la diagnosi recollida, es va realitzar una sessió de devolució final, 

en la qual es recollien intervencions en àrees diverses, com l’enllumenat, la mobilitat, 

l’accessibilitat, les voreres i el mobiliari urbà i l’espai públic.

Una de les actuacions noves que es contemplen a partir de la marxa té com a 

objectiu la millora dels entorns del carrer del Camp Arriassa amb una actuació 

de dignificació de l’espai públic de la zona, així com la millora dels passatges 

d’Arriassa, Ca N’oliva, Camí de la Verneda i Casa Llarga i el mateix carrer de 

Camp Arriassa. 

A partir de les marxes exploratòries i altres espais de participació, s’ha creat 

un nou grup de dones al barri anomenat Les Vernedes, que organitza l’activitat 

“Vecina, baja tu silla” amb l’objectiu de feminitzar l’espai públic i convertir-se en 

un espai de referència al barri.

Import: 1.400.000 € 

Acció: 14.1

Import: 170.000 € 

Acció: 17.2

Casal de Gent Gran Verneda Alta
Ecologia Urbana - Drets Socials

Urbanisme i gènere: marxa exploratòria amb perspectiva 
de gènere i grup les Vernedes 
Ecologia Urbana

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 > 2.10.6
Visió global | Esquema
El Pla de Barris de la Verneda i la Pau 

Drets socials

Educació

Activitat econòmica

Ecologia urbana

·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Problemes de salut mental en adults i joves relacionats amb l’atur, la manca d’expectatives i els 
problemes econòmics que se’n deriven
Població molt envellida i situacions de risc d’aïllament social
Alta densitat de població
Necessitat de promoció de l’oci saludable en adolescents i joves
Situacions de conflicte a l’espai públic
Afebliment de les xarxes veïnals
Poca representació d’entitats i xarxes interculturals 
Deficiències d’infraestructura, d’accessibilitat i eficiència energètica en habitatges

Baix nivell formatiu 
Absentisme i abandonament escolar prematur 
Desigualtat educativa
Centres d’alta complexitat
Necessitat de potenciar les iniciatives de lleure educatiu actuals
Patis oberts a dues escoles
AFA amb potencialitat però amb pocs membres actius
Necessitat de reforçar les relacions entre les famílies i els centres educatius

Desocupació i baixa inserció laboral 
IRFD baix
Feminització de la pobresa, taxa d’atur estructural i de llarga durada superior en dones
Zona industrial com a principal vector econòmic del barri

Mancances d’accessibilitat en alguns equipaments de proximitat
Necessitat de repensar nous usos comunitaris
Esport com a generador potencial de vincles
Aïllament i mala connectivitat, principalment a la zona de la Via Trajana
Mancances d’accessibilitat
Espais públics com a medis potencials per a les relacions socials i comunitàries

A | Reduir les desigualtats socials en salut per contribuir a 
la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes
B | Reduir les desigualtats existents en l’accés a la cultura, 
el lleure i l’esport en adolescents i joves del barri, i 
promocionar un oci saludable
C | Construir, impulsar i consolidar una xarxa veïnal, 
d’entitats i de serveis públics més forta i cohesionada
D | Facilitar el dret a l’habitatge digne

E | Reduir les desigualtats existents en l’accés a 
l’educació i promoure la igualtat d’oportunitats
F | Promoure l’educació en el lleure, la cultura, la música 
i la pràctica d’arts escèniques
G | Enfortir la comunitat educativa existent

H | Fomentar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur
I | Dinamitzar la zona industrial de la Verneda com a actiu 
econòmic
J | Impulsar l’economia social i solidària

K | Millorar els equipaments de proximitat
L | Millorar la connectivitat i l’accessibilitat de les zones 
més aïllades
M | Millorar els espais públics per fomentar nous usos 
comunitaris i potenciar la convivència

Diagnosi Objectius específics
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1.570.000 €

1.880.000 €

4.887.500 €

1.400.000 €

01 Activació de projectes que fomentin les opcions saludables i la promoció de la salut en tot el 
cicle de vida
02 Implementació d’accions concretes de qualitat de vida en la gent gran, a partir de relacions 
intergeneracionals i interculturals
03 Promoció de l’oci saludable en adolescents i joves 
04 Activació de projectes que fomentin la convivència intercultural i la cohesió social a través 
de l’esport, la música i la cultura
05 Accions que fomentin la construcció, l’impuls i la consolidació d’una xarxa veïnal, d’entitats 
i de serveis públics més forta i cohesionada
06 Promoció de la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat als habitatges

07 Impuls de projectes educatius, integrals i transformadors, i suport a les escoles en les 
tasques socioeducatives
08 Millora de l’Institut Bernat Metge i de l’Escola La Pau
09 Promoció i suport a experiències d’educació en el lleure 
10 Promoció de projectes per potenciar la relació entre famílies, escoles i entorn 

14 Remodelació del Casal de Barri La Verneda Alta i del Casal de Gent Gran Verneda Alta
15 Millores en els equipaments esportius i d’accés lliure per a ús comunitari
16 Reforma del pont de Santander, del carrer de Binèfar i de la via Trajana
17 Actuacions per millorar i dignificar espais públics i promoure espais de trobada

11 Disseny d’una estratègia de formació professionalitzadora i d’ocupació 

12 Disseny i impuls d’accions per a l’activació econòmica i ocupacional i la dinamització 
lligades als polígons
13 Actuacions per a l’impuls de  l’ECSS

1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5

2.1 

3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5

5.1 | 5.2 |5.3 | 5.4

6.1 | 6.2 | 6.3

14.1 | 14.2
15.1 | 15.2
16.3
17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4

7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 

8.1 | 8.2
9.1 | 9.2
10.1 | 10.3 | 10.4

11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5
11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4

13.1 | 13.2

Projectes motor Propostes Accions Pressupost

La
 V

er
ne

da
 i l

a 
Pa

u,
 co

m
un

ita
t e

du
ca

do
ra

: m
ill

or
em

 l’
In

st
itu

t B
er

na
t M

et
ge

C
on

ne
ct

em
 i m

ill
or

em
 la

 V
ia

 T
ra

ja
na

R
ep

en
se

m
 el

 p
ol

íg
on

, m
ot

or
 d

’ac
tiv

ac
ió

 ec
on

òm
ic

a 
i o

cu
pa

ci
on

al

Bloc 2 > Barris

205



10 Sant Martí

El Besòs i el Maresme
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el Besòs i el 
Maresme

Diagonal Mar i el Front 
Marítim del Poblenou

Provençals 
del Poblenou

el Poblenou

el Clot

Sant Martí de 
Provençals

la Verneda 
i la Pau

10 Sant Martí

Bloc 2 > Barris
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2.11
Accions

Bloc 2 >
El Besòs i
el Maresme

El Pla de Barris del Besòs i el Maresme estava 
conformat inicialment per un total de 33 accions 
que pretenien donar resposta a les necessitats i 
oportunitats del barri. El  treball amb el territori 
i la pròpia dinàmica de desplegament del Pla, 
han brindat l’oportunitat d’anar definint i 
adaptant estratègies atents a les oportunitats 
i reptes que anaven sorgint i han permès 
incorporar 35 noves accions que han donat més 
força als plantejaments i objectius inicials.
El Pla de Barris del Besòs i el Maresme està 
conformat actualment per un total de 68 
accions que aborden els 4 àmbits principals 
(Drets socials i habitatge, Educació, Activitat 
Econòmica i Ecologia Urbana). Al marge de les 
accions anomenades “transversals” i que són 
comunes a la majoria de plans,  podríem dir que 
el Pla de Barris del Besòs i el Maresme pivota 
eminentment sobre 4 eixos o temàtiques:  

1. Educació
2. Joves i comunitat
3. Economia social i solidària
4. Espai públic i equipaments

A les següents pàgines es detallen aquests 
eixos i es destaquen algunes de les accions 
que, conjuntament als projectes transversals i 
comuns definits al capítol 2.1, són accions clau per 
entendre el Pla de Barris del Besòs i el Maresme.

Llistat de totes les accions  
del Pla de Barris el Besòs i 
el Maresme

1.1 | Articulació del CEB i l’IMEB amb les xarxes que ja 

treballen l’educació al barri.

2.1 | Programa d’acreditació de competències.

2.2 | Espai professionalitzador.
2.3 | Rehabilitació i reforma de l’institut Rambla 
Prim.
3.4 | Treball coordinat amb serveis socials i salut.

3.5 | Accions de mentoratge a l’alumnat de secundària 

– UPC.

3.6 | “Caixa d’eines”.
3.7 | Escoles enriquides.
3.8 | Diagnòstic i estudi previ per a un futur pla de 
revitalització de les AFA.
3.9 | Punt Barcelona.
3.10 | “Menjallibres” al Besòs Maresme.
3.11 | Pla de revitalització de les AFA.
3.12 | “Temps de Joc” al Besòs i el Maresme.
3.13 | Promotors escolars al BM. 
3.14 | Servei d’acompanyament a la universitat 
(projecte “Prometeus”).
3.15 | Esqueix a l’IES Besòs (projecte pilot).
4.1 | Projecte “Baobab”: campament urbà.

4.2 | Tècnic cultural al barri.

4.3 | Sant Martí de Circ.

4.4 | Estiu al barri Besòs: activitats culturals a l’espai públic.  

4.5 | “Bicibiblio”. 
4.6 | Projecte pilot de formació teatral a alumnes de 
secundària del Besòs a la Sala Beckett. 
4.7 | Agenda cultural Besòs Maresme. 
4.8 | “Baobab”: servei d’esplais. 
5.1 | Dinamització de l’espai La Besonense amb l’augment 

i diversificació de la seva activitat actual.

5.2 | Disseny d’un projecte d’esports que integri una 

àmplia visió comunitària i intercultural. Potenciació de 

l’esport de gènere femení.

5.3 | Activitats de lleure i esportives en cap de setmana.

5.4 | Dinamització de la zona esportiva Francesc Abad - 

gestió provisional.

5.6 | Partit de futbol antiracista.
5.7 | Activitat esportiva durant el mes d’agost a la 
pista esportiva Francesc Abad. 
6.1 | Projecte innovador de potenciació de la convivència 

Besòs Maresme.

6.3 | Llançament de proposta ciutadana a través del 
canòdrom.
6.4 | “Baixem al carrer”.
6.5 | Suport a entitats del Besòs Maresme.
6.6 | “Món Jove Besòs Maresme” - Programa  
de Joves nouvinguts. 
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6.7 | Nous lideratges als barris.
6.8 | Pilot de circ per a joves i infants a espai esportiu 
aire lliure (Francesc Abad).
6.9 | Participació en la Taula de convivència.  
7.1 | “Les Dúnia”. Programa de salut amb mirada 

intercultural i de gènere.

7.2 | Projecte “Impuls jove”.

7.3 | Taller d’alimentació saludable.

7.4 | Activitat d’alimentació saludable: repartiment 

d’aliments saludables a la cursa interescolar.

7.5 | “Xarxa sense gravetat”.
7.7 | Cursa del Besòs Maresme.
7.8 | Participació en la Taula de convivència.
7.10 | Proposta formativa al CAP Besòs.
8.1 | Dinamització de la plaça de Palerm.

8.2 | Projecte pilot “Viu la Plaça!”.
9.1 | Definició del nou projecte “Gregal”.

9.2 | Acompanyament i formació administrativa - 
Gestió de comptes de la cooperativa.
10.1 | Complementació de les millores previstes al 

mercat municipal.

10.2 | Programa “Barri d’oficis” al Besòs i el Maresme: 
ocupació sostenible i innovadora.
10.3 | Punt itinerant d’assessorament  
en economia social.
10.4 | Projecte pilot “Persones sense papers”
11.1 | Potenciació de l’eix Alfons el Magnànim com a 

eix cívic.

11.2 | Marxes exploratòries.

11.3 | Projecte comunitari als solars del carrer del 

Maresme i del carrer de Perpinyà.

11.4 | Projecte fotogràfic.
11.5 | Adequació del solar Maresme - Nou espai  
per al barri. 
12.1 | Activació de l’espai de l’antic cinema Pere IV.

12.2 | Millora de la sala d’actes de l’institut Besòs.

13.1 | Estudi de mobilitat de la Rambla de Prim i el Fòrum.

14.1 | Programes d’organització i gestió de comunitat 

per a la millora estructural de les comunitats de veïns 

i veïnes.

14.2 | Programa de rehabilitació de finques d’alta 
complexitat al Besòs Maresme.
14.3 | Estudi d’inspecció tècnica d’edificis. 

23%

11%

6%

60%

25

11

23

8.300.000 €

3.112.500 €

1.460.000 €

900.000 €

9
13.772.500 €

Total d’accions: 68

Accions per bloc temàtic

Pressupost total

Drets Socials 

Educació

Activitat Econòmica

Ecologia Urbana

Blocs temàtics

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 >
El Besòs i
el Maresme

2.11.1
Actuacions destacades
Educació

En el diagnòstic del Pla de Barris del Besòs i el 

Maresme de juliol de 2016 es posava en evidència 

les desigualtats en educació d’aquest barri respecte 

de la mitjana del districte i de la ciutat; hi destacava 

el fet  que el 7,64% de residents al barri presenta un 

nivell d’instrucció insuficient i que tan sols el 9% de 

la població té estudis universitaris.

El barri disposa d’instal·lacions educatives que, 

potencialment, poden generar un impacte positiu 

en la comunitat educativa, així com en el seu teixit 

social i comunitari. 

Amb l’objectiu de generar accions que ajudin a 

reduir les dificultats històriques d’aquest territori 

en matèria d’educació, es posen en marxa una sèrie 

de propostes, entre les quals hi ha nous perfils 

professionals de reforç als centres de primària 

i secundària, projectes que uneixen cultura i 

educació (“Caixa d’eines”), de promoció de la lectura 

(“Menjallibres”), de lleure educatiu (“Baobab”) i de 

reforç de part de la comunitat educativa (AFAS). 

Generar accions 
que ajudin a reduir 
les dificultats 
històriques 
d’aquest territori 
en matèria 
d’educació

210



Pla de Barris · Accions

Pl
a 

de
 B

ar
ri

s e
l B

es
òs

 i 
el

 M
ar

es
m

e

Obres de millora de l’Institut Rambla Prim i impul al 
projecte professionalitzador
Educació

Obres de millora de la sala d’actes de l’Institut Barri Besòs
Educació

Projecte “Prometeus”: suport d’accés a la universitat
Educació

S’han realitzat obres de remodelació de l’Institut Rambla 

Prim per convertir-lo en un equipament de referència del 

barri i de la ciutat en relació amb l’educació postobligatòria 

i professionalitzadora, i que acollís, en un mateix espai, una 

oferta atractiva i exclusiva de propostes de grau  relacionades 

amb l’electrònica, que serà, també, la nova ubicació de l’escola 

d’adults del barri i, a la vegada, acollir un servei d’informació i 

orientació laboral present en el dia a dia de l’institut.

Per aconseguir donar cabuda a totes les parts del projecte, Pla 

de barris n’ha assumit les obres de remodelació.  

Previsió finalització: juny 2019

Juntament amb el Consorci d’Educació, es valora adequar 

la sala d’actes d’aquest institut, atès que fa molts anys que 

no s’hi fa cap intervenció de millora i que no compta amb 

les exigències tècniques necessàries per fer-hi actes amb un 

mínim de condicions. La intervenció en aquest espai es fa amb 

un doble objectiu: d’una banda, millorar un espai per a l’ús 

intern del mateix institut, i, de l’altra, per obrir-lo al barri, de 

manera que aquest espai guanyi un espai comunitari on poder 

generar una programació cultural que es completi amb la que 

ja programen altres equipaments del territori. 

Intervenció finalitzada.

Programa d’acompanyament i tutoratge d’estudiants de 
l’Institut Escola Barri Besòs Besòs a la formació superior i 
universitària
Aquest projecte es du a terme conjuntament amb l’ Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona i pretén reforçar el 

pas d’estudiants de la fase obligatòria a la universitària i, 

alhora, facilitar-ne la permanència als estudis superiors. En 

el diagnòstic del territori previ a la definició de les línies del 

Pla de Barris es posa en evidència que, al Besòs, els nivells 

educatius estan molt per sota de la mitjana de la ciutat (tant 

en l’èxit escolar com en l’abandonament escolar o l’accés als 

estudis postobligatoris i universitaris). 

El projecte s’ha iniciat el març del 2019 i es preveu que 

pugui acompanyar 10 alumnes, principalment de segon de 

batxillerat, de l’ Institut Escola Barri Besòs. 

Import: 1.612.500 € 

Acció: 2.2 / 2.3

Import: 304.000 € 

Acció: 12.2

Import: 25.706 € 

Acció: 3.14

Bloc 2 > Barris

211



Bloc 2 > 2.11.2
Actuacions destacades
Joves i comunitat

El Pla de Barris intervé en un territori on es 

treballa de manera activa entre diferents serveis, 

equipaments i veïns i veïnes per tal de generar 

projectes que impactin en diversos col·lectius, 

especialment entre els joves. En aquest sentit, el Pla 

de Barris recull propostes de projectes i iniciatives 

que tenen per objectiu poder arribar a més joves, o 

crear-ne de nous,  de manera que es pugui arribar a 

incidir en camps com l’esport, el lleure educatiu, la 

formació o les experiències culturals.  

Treball entre diferents 
serveis, equipaments i 
veïns i veïnes per tal de 
generar projectes que 
impactin en diversos 
col·lectius, especialment 
entre els joves

El Besòs i
el Maresme
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Pista esportiva Francesc Abad – La Besonense
Drets Socials

En l’inici del Pla de barris, la pista Francesc Abad era una pista 

esportiva amb poc ús per part dels veïns i veïnes. Amb la nova 

gestió, iniciada a principis del 2017 i encara vigent, impulsada 

pel Pla de barris juntament amb els diversos agents que 

treballen en el territori, s’ha aconseguit que aquesta pista sigui 

un equipament de referència del barri: s’ha adequat l’espai, s’ha 

comprat material esportiu, s’ha ampliat l’horari d’obertura (de 

dilluns a diumenge, excepte el mes d’agost, que està tancat), 

s’ha dotat del personal necessari, s’ha ampliat el perfil dels 

tècnics amb la incorporació d’un educador social i s’ha integrat 

el servei  a la dinàmica comunitària del territori.

Els objectius d’aquest equipament van més enllà dels 

estrictament esportius i donen molta importància a qüestions 

relatives a la interculturalitat, el gènere i el territori. 

L’evolució del projecte ha fet que dins de l’equipament s’ofereixi una 

“aula d’estudi” liderada per la figura de l’educador social, que neix 

de la necessitat de facilitar l’estada dels nens i nenes i la logística 

familiar; aquesta aula permet que els infants puguin estar a les 

pistes entre la sortida de l’escola i l’estona que queda per començar 

la seva activitat esportiva, mentre fan els deures, juguen...

Ja en el període de diagnosi que acompanyava el Pla de barris 

es va fer palesa la necessitat i la demanda  del col·lectiu de 

joves de poder tenir un espai municipal de referència per 

a aquesta població. S’adequaran uns mòduls en un solar 

proper al centre Cívic del Besòs a l’espera d’un emplaçament 

definitiu. Aquests mòduls, de 200 m2, permeten  disposar 

d’una àrea d’acollida i estada, dues sales polivalents i un espai 

d’emmagatzematge.

Una vegada instal·lats els mòduls se’n contractarà la 

dinamització a través d’una persona dinamitzadora. 

En licitació, març 2019. 

A partir de l’estiu del 2017, el Pla de Barris assumeix la 

programació i gestió de l’“Estiu al barri”, i juntament amb la 

majoria d’agents socials, entitats i equipaments del territori 

es fa créixer, aquest programa:  n’augmenta la temporalitat 

(passa d’un a tres mesos), la programació cultural i les 

diverses disciplines artístiques, els agents implicats i el 

nombre d’assistents en les diferents propostes.  

El programa s’emmarca dins de l’objectiu de millorar 

la convivència en l’espai públic i de potenciar actituds 

cíviques envers el mateix, d’una banda; i de l’altra, es pretén 

promocionar l’accés a la cultura per part d’una població poc 

habituada a participar en espectacles culturals de qualitat, 

amb l’oferta d’unes experiències culturals de caire comunitari, 

pensades per a totes les franges d’edat i tenint en compte el 

factor cultural divers molt present en aquest barri.  

• Nombre de persones participants:  

2.700 (2017) + 3.000 (2018)

• Nombre d’activitats: 81 (2017) + 79 (2018) 

Import: 392.269 € 

Acció: 5.1

Import: 540.897  € 

Acció: 11.5

Import: 310.000 € 

Acció: 4.4

Nou espai per a joves 
Drets Socials - Ecologia Urbana

Programa “Estiu al barri”
Drets Socials 

Bloc 2 > Barris
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Festival “Sant Martí de Circ”
Drets Socials

Projecte “Món Jove”: espai d’acollida i de referència 
per als adolescents i joves arribats al barri per raons de 
reagrupament familiar
Drets SocialsAquest festival s’inicia el 2017 i, el 2018, amb el suport del Pla 

de barris, se n’amplia la programació. “Sant Martí de Circ” 

pretén apropar un equipament de ciutat, la Central del Circ, 

al barri on té la seu, a la vegada que ofereix la possibilitat 

de veure aquesta disciplina artística en espectacles de gran 

qualitat. Es du a terme en carrers i places del barri i està 

pensat per a un públic familiar i intergeneracional.

El festival té una programació d’un cap de setmana del mes 

de juliol i ofereix diversos formats d’espectacle: un cabaret de 

circ, un espectacle de gran format, dos espectacles de format 

mitjà, dos espectacles itinerants, dos espectacles de petit 

format i dos tallers de circ.

L’assistència a la darrera edició va ser de 3.000 persones. 

El projecte “Món Jove” s’inicia el 2010 per part del districte 

de Sant Martí en col·laboració amb l’àrea de Drets de 

Ciutadania després de detectar, per part dels diversos serveis 

i entitats del territori, la necessitat de donar un suport als 

adolescents i joves acabats d’arribar al barri i que tenen molt 

poc coneixement de l’idioma i de l’entorn, fet que en dificulta 

la integració, l’aprenentatge escolar i l’ocupabilitat laboral. Des 

de l’any 2016 el Pla de barris n’assumeix la gestió, millorant el 

projecte i els recursos humans i materials que s’hi destinen. El 

2016 s’aprofita l’oportunitat del Pla de Barris per fer-lo créixer. 

Amb aquest projecte s’ofereix als joves un espai d’acollida i de 

referència, l’aprenentatge de la llengua catalana i suport escolar.

El nombre de participants en cada edició (curs escolar) és de 

30 nois i noies.

Import: 25.800 € 

Acció: 4.3

Import: 106.248 € 

Acció: 6.6
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Projecte “Impuls Jove”: promocionar la formació i les 
primeres experiències laborals, així com la promoció del 
lleure saludable
Drets Socials

Projecte “Les Dúnia”: servei d’acompanyament i 
promoció personal per a noies migrades a través de 
l’esport  saludable
Drets Socials

Projecte “Temps de joc”: promoció del lleure educatiu en 
cap de setmana
Educació

Aquest projecte té l’objectiu de  promocionar la formació i 

les primeres experiències laborals, així com la promoció del 

lleure saludable, entre els joves de 16 i 21 anys que es troben 

en situacions complicades, les quals en dificulten el procés 

maduratiu. Aquest objectiu s’aconsegueix a través de la 

formació i les consegüents pràctiques en els àmbits del lleure 

educatiu i de l’esport. Així doncs, s’ofereix gratuïtament el 

curs de monitor/a d’activitats de formació en el lleure infantil i 

juvenil i el curs d’iniciació en tècnic d’esport (CIATE), sempre 

amb el suport i acompanyament d’educadors socials.

Els joves que participen en el projecte formen un grup de 40 

nois i noies, que es divideixen en dos grups al llarg de l’any, 

depenent de si es troben en la fase de formació o bé en la de 

retorn dels continguts apresos. 

Aquest projecte és un espai integral en la intervenció amb 

noies joves migrades (especialment d’origen pakistanès) que, 

per la seva condició de persones migrades, tenen dificultats 

per a relacionar-se amb l’entorn i socialitzar-se, ja sigui per 

la llengua, la cultura, l’educació rebuda o pel desconeixement 

del funcionament de la societat d’acollida i els serveis que 

els ofereix; el projecte té, doncs, l’objectiu de promocionar el 

creixement intel·lectual, emocional i social d’aquestes noies. 

“Les Dúnia” ofereix dos espais setmanals a aquestes noies: l’un 

destinat a l’esport (principalment el criquet femení) i l’altre, a 

les dinàmiques de grup.

Hi participen 37 noies, amb diferents graus d’implicació i 

relació amb el projecte.

Es tracta d’un servei de dinamització infantil que es du a 

terme els dissabtes al matí (fins després de dinar) i que utilitza 

l’esport i el lleure per generar nous espais de relació entre 

els infants i els seus pares i mares, que es troben en especial 

situació de vulnerabilitat social i econòmica. Els objectius 

del projecte són: implicar les famílies en l’espai educatiu dels 

infants, fer-los partícips de les activitats, les sortides i els 

tallers i orientar-los en la criança; fomentar hàbits saludables 

entre els infants i les famílies relacionats amb l’activitat física, 

l’alimentació i la higiene; fomentar la interculturalitat.

Import: 168.349 € 

Acció: 7.2

Import: 109.292 € 

Acció: 7.1

Import: 43.611 € 

Acció: 3.12

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 > 2.11.3
Actuacions destacades
Economia social i solidària

Al barri del Besòs i el Maresme s’aposta per 

l’economia social i solidària per impulsar una 

activitat econòmica sostenible i basada en les 

persones com a motor de transformació social. Per 

a això s’estableixen dues línies de treball: d’una 

banda, la territorialització d’un servei itinerant 

d’atenció a projectes i iniciatives que giren al 

voltant de l’economia social i solidària; l’objectiu 

d’aquest servei és acostar l’economia social i solidària 

als barris que hi estan menys familiaritzats. De 

l’altra, també es pretén descentralitzar i aproximar 

els diferents recursos de la ciutat a barris on no es 

tenen tan presents ni a l’abast, aquests recursos.   

En un altre sentit, cal destacar l’acompanyament 

a la cooperativa Gregal per tal que esdevingui un 

projecte sòlid i de referència al barri. 

Acostar l’economia 
social i solidària als 
barris que hi estan 
menys familiaritzats 
i descentralitzar i 
aproximar els diferents 
recursos de la ciutat a 
barris on no es tenen 
tan presents

El Besòs i
el Maresme
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Cooperativa Gregal
Activitat Econòmica - Drets Socials

Gregal és una cooperativa anarquista històrica i de referència, al barri, que en els seus 

orígens va impulsar la primera escola cooperativa del territori i que, a partir del 2012, va 

reiniciar la seva activitat a través d’un projecte de menjador solidari.

Les dificultats de gestió i la precarietat de conservació de la seu van fer que Pla de 

Barris iniciés un projecte d’acompanyament per a la reconversió de l’actual servei de 

menjador comunitari en un projecte més estable i sostenible. Aquest projecte, que inclou 

la millora de la seu amb unes instal·lacions més adients a l’activitat que presten, aposta 

per fer de Gregal un projecte social que pivota entorn d’un menjador solidari, que serveix 

aproximadament 200 menús diaris i 1.000 lots mensuals de menjar per a famílies en 

situació de vulnerabilitat. 

El projecte ha consistit en un acompanyament col·laboratiu al llarg de dos anys en les 

tasques de gestió, suport en recursos de formació i suport econòmic per prestar el servei 

de menjador solidari. En paral·lel a l’acompanyament del projecte cooperatiu es realitzaran 

les obres de millora de la seu,que permetran que Gregal tingui una cuina industrial i un 

menjador adaptats a la normativa i d’un espai d’oficines i sales de formació que permetran 

desplegar el projecte social que complementa el projecte de menjador solidari.

Import: 967.509 € 

Acció: 9.1

Bloc 2 > Barris
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Bloc 2 > 2.11.4
Actuacions destacades
Espai públic i equipaments

En el document de diagnosi es constatava l’existència 

d’espais degradats pendents de transformació en 

zones clau del barri, així com la necessitat de millora 

d’alguns equipaments. 

Aquest Pla de barris es mostra com una oportunitat 

per iniciar la transformació d’Alfons el Magnànim, 

la creació d’un nou espai per a joves, l’inici 

de la transformació del cinema Pere IV o la 

millora del mercat del Besòs i el Maresme, entre 

d’altres, promovent nous eixos cívics o nous espais 

comunitaris al barri.

Alguns d’aquests espais s’han analitzat conjuntament 

amb els veïns i les veïnes del barri, que han fet 

aportacions per millorar-los mitjançant sessions 

de participació, passejades de diagnòstic, o bé 

participant com a jurat en un concurs de propostes 

arquitectòniques.

Promoure nous 
eixos cívics i nous 
espais comunitaris 
al barri

El Besòs i
el Maresme
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_Plànol amb la ubicació de les obres 

61

Fase 1
Fases 2 i 3

63

64

62

65

66

67

61 | Reurbanització i millores al carrer 
Alfons el Magnànim.

62 | Enderroc de l’antic cinema Pere 
IV per la futura construcció d’un nou 
equipament.

63 | Reurbanització i reforma a l’insti-
tut Rambla Prim.

64 | Millores a la sala d’actes de l’insti-
tut Besòs.

65 | Millores puntuals al mercat muni-
cipal de Besòs i Maresme.

66 | Remodelació i millores del menja-
dor i cooperativa Gregal.

67 | Nou equipament intergeneracional 
per a joves al carrer Maresme.

Bloc 2 > Barris
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L’avinguda d’Alfons el Magnànim té voluntat de convertir-

se en una via cívica dels barris del Besòs i el Maresme. La 

millora d’aquesta avinguda, sorgida d’un procés participatiu 

amb diferents agents del barri, amplia els espais d’estada, 

millora les àrees infantils i facilita les connexions de vianants 

amb els carrers de l’entorn. Tot i que el projecte contempla la 

reurbanització de tota l’avinguda, se n’executarà, d’entrada, 

una primera fase (part sud).

Import: 1.511.724 € 

Acció: 11.1

Urbanització d’un tram del carrer d’Alfons el Magnànim 
Ecologia Urbana
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Per bé que el mercat del Besòs és un punt important a nivell 

comercial, requeria una modernització i més transparència 

en relació amb l’entorn per tal de potenciar la seva capacitat 

comercial. El projecte de millora i remodelació s’inicia el 2017 

amb l’objectiu d’assolir una reordenació comercial, així com la 

remodelació i millora dels accessos del mercat i la renovació 

de la façana, i es gestiona per fases. 

La fase I (realitzada durant el 2017) correspon a la recuperació 

i el trasllat de parades per reordenar-ne l’oferta comercial i 

millorar els magatzems del mercat. 

La fase II (2017-2018) encarrega el projecte del nou magatzem i la 

remodelació dels nous accessos i la nova façana del mercat, que 

s’acabarà d’executar durant el 2019 amb l’adjudicació, execució i 

finalització de les obres de remodelació dels magatzems. 

La Fase III correspondrà a l’adjudicació de les obres de 

remodelació dels nous accessos i de la façana i es preveu que 

es dugui a terme el 2020. 

La ubicació d’usos comunitaris per al barri a l’antic cinema 

Pere IV era una reclamació històrica del barri del Besòs. El 

greu deteriorament estructural de l’edifici, però, fa que s’hagi 

d’enderrocar i, per tant, es replanteja totalment el futur d’aquest 

edifici i s’opta per barrejar-hi usos publicocomunitaris.

L’actuació consisteix a construir un nou equipament assistencial, 

cultural i tècnic administratiu que fomenti la participació dels 

diferents col·lectius a la vida comunitària. Inclourà uns serveis 

administratius de proximitat del barri amb els serveis de 

llicències, serveis a les persones i territori, un centre d’atenció 

integral, una oficina de l’habitatge, una gran sala polivalent 

/ auditori i diversos espais per a entitats, que acolliran 100 

treballadors públics. 

En aquesta primera fase es realitzarà la gestió urbanística necessària 

per a la construcció del nou equipament i l’enderroc de l’antic cinema 

Pere IV, amb una inversió prevista de 1.400.000 €. Pel que fa a 

l’equipament es preveu iniciar les obres el 2020.

Import: 1.500.000 € 

Acció: 10.1

Import: 1.480.827 € 

Acció: 12.1

Obres de millora del Mercat del Besòs 
Ecologia Urbana - Activitat Econòmica

Projecte per al nou espai sociocultural i futura  
seu del Districte de Sant Martí
Ecologia Urbana

Bloc 2 > Barris
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·
·
·
· 
·

·

·
·
·

Elevada taxa d’atur, especialment de llarga durada
Teixit productiu escàs
RFD baixa 
Condicions laborals molt precàries
Perfil professional baix i, en ocasions, dèficits de competències bàsiques per a la seva ocupabilitat

Zones pendents de transformació urbanística que generen un impacte visual en el paisatge urbà i 
donen lloc a espais degradats i amb un baix manteniment
Falta de connectivitat entre el mar, el Fòrum i el teixit residencial
Necessitat d’habitatge social i assequible per a col·lectius en situació o risc d’exclusió residencial
Situacions d'edificis amb absència d’ascensors i espai públic no accessible

F | Fomentar l’ocupació promovent programes de formació i 
ocupació vinculats al territori
G | Treballar per la dinamització comercial i empresarial, per 
l’activació de locals i naus buides i per un desenvolupament 
econòmic sostenible

H  | Millorar les espais públics degradats, en desús o pendents 
de transformar, i promoure els eixos “cívics” del barri més 
enllà de la rambla de Prim
I | Promoure la rehabilitació dels habitatges i la millora de  
l’accessibilitat als edificis, i intervenir en la gestió dels pisos 
buits i les seves conseqüències
J | Millorar, rehabilitar, adaptar i dignificar els equipaments o 
espais comunitaris existents, i explorar noves necessitats i
nous usos

Activitat econòmica

Ecologia urbana

Bloc 2 > 2.11.5
Visió global | Esquema
El Pla de Barris del Besòs i el Maresme  

·
·

·
·
·

·
·
·
·
·

Teixit associatiu  ampli pèro poc estructurat i poc cohesionat
L’arribada de persones nouvingudes, combinada amb una manca de recursos d’acollida dificulta 
l’arrelament i el sentit d’identitat de barri
Problemàtiques  de relació i convivència entre les diverses ètnies i nacionalitats que hi viuen
S’evidencia una manca d’espais de referència per a certs col·lectius (infants de 0 a 5 anys i joves)
Necessitat d'espais d’accés a les noves tecnologies per reduir la bretxa digital existent

Baix nivell formatiu
Alt nivell d'absentisme i abandonament escolar 
Baixa oferta d’activitat socioeducativa fora de l’horari escolar 
AFA poc consolidades
Existència de mals hàbits alimentaris, consum de drogues, embarassos entre adolescents, etc.

C | Treballar per a la millora de la convivència i la integració 
de diferents col·lectius, i fomentar la participació dels veïns i 
veïnes i de les entitats del barri
D | Facilitar les opcions saludables
E |Disminuir l’escletxa digital i facilitar l’accés als recursos 
TIC als col·lectius més vulnerables

A | Crear un projecte educatiu, transformador, integral  
i singulars
B | Promoure l’educació en el lleure, la cultura, la música  
i la pràctica de les arts escèniques, com a eina 
transformadora i socialitzadora

Diagnosi Objectius específics

Drets socials

Educació
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1.460.000 €

11 Millora de l’espai públic per afavorir-ne l’ús ciutadà i comunitari
12 Millora del sistema d’equipaments per a usos comunitaris
13 Millora de la connexió entre la rambla de Prim i el Fòrum per apropar el barri al
front marítim
14 Promoció de la rehabilitació i millora dels habitatges i la millora de la convivència
de les comunitats de veïns i veïnes

08 Activació dels locals de la plaça de Palerm
09 Cooperativa Gregal: nou projecte de menjador social vinculat a un projecte de formació/
ocupació en el ram de l’hostaleria
10 Complementació de les millores previstes al mercat municipal

11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5
12.1 | 12.2
13.1 

14.1 | 14.2  | 14.3

8.1 | 8.2
9.1 | 9.2

10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
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900.000 €

3.112.500 €

05 Creació d’eines per a la millora de la convivència i la integració a través de l’esport
06 Activació de projectes que fomentin la convivència i la cohesió entre diferents col·lectius

07 Reducció de les desigualtats socials en salut per contribuir a la millora de la qualitat de vida 
del veïnat

01 Suport al CEB i l’IMEB en l’articulació de les xarxes existents que ja tracten el tema educatiu 
per generar el Pla Educatiu del Besòs i el Maresme de manera coordinada amb el Districte
02 Creació d’un nou projecte educatiu integral i professionalitzador a l’Institut Rambla Prim
03 Accions de suport a les escoles que millorin les tasques socioeducatives que ja es fan amb 
joves i famílies
04 Promoció d’exèriències d’educació en el lleure de base comunitària i apropament de la 
formació escènica/musical als infants i joves del barri

5.1 |5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7| 
6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 
6.8 | 6.9 
7.1 |7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 
7.10

1.1 

2.1| 2.2 | 2.3 
3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 
3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 
4.7 | 4.8 

Projectes motor Propostes Accions Pressupost

Bloc 2 > Barris
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Pla de Barris · Governança i participació

Bloc 3 

Bloc 3
Gestió i governança
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Bloc 3 >

L’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat el Pla de barris a tra-

vés de Foment de Ciutat, una societat 100% municipal, que ja tenia 

expertesa en el desenvolupament de plans integrals perquè havia 

gestionat els projectes de la Llei de millora de barris del districte de 

Ciutat Vella. Foment de Ciutat té un encàrrec de gestió de la Gerèn-

cia Municipal de maig del 2016 (planificació, definició i coordinació 

del Pla de barris) i un segon encàrrec de la mateixa Gerència de maig 

del 2017 (desplegament del programa global). 

Un dels aspectes en què s’ha posat més èmfasi a l’hora de gestio-

nar el Pla de barris és la transversalitat, tant per definir-lo com per 

executar-lo. El Pla de barris és un projecte integral, que afecta tots 

els àmbits de desenvolupament d’un territori i que, per tant, a nivell 

municipal s’ha de tractar i treballar de la mateixa manera. És per 

això que s’han establert diversos espais de coordinació periòdics, per 

treballar sempre en aquesta línia. 

Els principals espais de coordinació han estat: 

Consell d’administració de Foment de Ciutat. Espai de seguiment 

polític en què s’ha informat i debatut sobre el desenvolupament del 

Pla amb tots els grups del Consistori. 9 sessions realitzades

Consell assessor del Pla de barris. Format per diverses persones 

expertes en diferents àmbits i presidit per Oriol Nel·lo, el qual va 

ser secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya, del 2003 al 2011, quan es va crear i desple-

gar la Llei 2/2004 de “millora de barris, àrees urbanes i viles que 

requereixen una atenció especial”.

El Consell ha realitzat 11 sessions de manera periòdica per tal 

d’assessorar l’Ajuntament en el desplegament del Pla de barris. 

S’han fet sessions monogràfiques per tractar els principals temes 

i àmbits d’actuació d’aquest pla. 

Són membres d’aquest consell: Ismael Blanco, Jaume Blasco, Car-

me Borrell, Helena Cruz, Andreu Domingo, Oriol Estela, Carles 

Llop, Francesc Muñoz, Ana Romero, Pere Serra, Marina Subirats, 

Mercè Tatjer i Carme Trilla.

3.1 Gestió i governança

A més del seguiment polític i el seguiment més conceptual, el Pla de bar-

ris té diversos espais de seguiment estratègic. Uns tenen una visió àm-

plia de tots els barris i uns altres, un caràcter territorial. 

La visió més àmplia la tenen: 

• Comitè de pilotatge municipal. Ha estat el principal espai 

de seguiment municipal, format per totes les àrees de l’Ajun-

tament i tots els districtes amb Pla de barris. Va ser un espai 

molt important en el moment inicial del Pla de barris ja que es 

van definir criteris i es van treballar conjuntament les planifica-

cions i propostes dels plans. Aquest comitè s’ha reunit 7 cops.  

• Taules sectorials dels àmbits principals. Educació, Habitatge, 

Salut i Activitat econòmica han disposat d’espais específics, en 

l’àmbit global de l’Ajuntament, en què hi ha hagut l’àrea respon-

sable, tots els operadors implicats en el mateix tema i els sis dis-

trictes amb Pla de barris. 5 sessions de treball.

Els espais amb un caràcter territorial són: 

• Taules tècniques de districte. Totes les àrees de l’Ajun-

tament, conjuntament amb els districtes, han format es-

pais específics per entrar en el detall de cada Pla de barris. 

Igual com el Comitè de pilotatge, van ser espais imprescindi-

bles en el moment de la definició de les accions que havien de 

constituir cada Pla. 30 taules tècniques (3 per a cada Pla). 

• Espais de coordinació mensuals per districtes. La coordinació 

amb els districtes ha estat la base del desenvolupament del Pla 

de barris. En aquests espais, l’equip del districte i el de Foment 

de Ciutat han seguit i treballat el desenvolupament de cada Pla.  

• Taula executiva permanent. Ha estat l’espai més ope-

ratiu i periòdic de cada Pla de barris. La persona encar-

regada del projecte s’ha vist setmanalment amb la tècni-

ca de barri o els tècnics més vinculats a cada territori per

 compartir el desenvolupament dels plans.
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Caps de projecte
Cal destacar el paper que ha desenvolupat la 

figura de la cap o el cap de projecte de cada 

Pla de Barris, ja que ha tingut una funció im-

prescindible.

Els i les caps de projecte són unes figures 

professionals que s’incorporen específica-

ment a cadascun dels plans per afavorir la 

coordinació intermunicipal, la gestió de les 

accions i la interlocució permanent amb el 

teixit social dels barris. 

Les persones que fan de caps de projecte 

han afavorit la dimensió transversal i inte-

gral de tots els programes impulsats en el 

marc del Pla de Barris, a més d’assegurar 

un treball intens i coordinat amb el veïnat i 

amb les persones tècniques sectorials pre-

sents en el territori.

Governança municipal del Pla de Barris

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE FdC
Espai de seguiment polític del Pla (9 sessions)

ALCALDIA/GOVERN MUNICIPAL
GERÈNCIA MUNICIPAL
Definició estratègica del Pla

CONSELL ASSESSOR
Seguiment i avaluació del Pla. (11 sessions)
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COMITÈ MUNICIPAL DE PILOTATGE
Òrgan de seguiment gerencial a nivell de tot l’Ajuntament.

(7 sessions) 

TAULES SECTORIALS
Espais de  DEFINICIÓ ESTRATÈGICA a nivell general de 

tots els plans.

Espais de coordinació sectorial entre gerències de Districte , 

àreees i Gerència Municipal. (5 sessions)

TAULES TÈCNIQUES DE DISTRICTE
Espais de seguiment  tècnic dels Plans  i presa de desicions 

estratègiques. Espais de coordinació Districte, Foment de 

Ciutat i Àrees. (31 sessions).

COORDINACIÓ AMB DISTRICTE.
Espais de seguiment tècnic dels Plans. Espais de coordinació Dis-

tricte i Foment de Ciutat. 

(126 sessions: 25 a Nou Barris; 22 a Sant Martí; 21 a Sant Andreu; 

25 a Ciutat Vella; 17 a Sants Montjuic i 16 a Horta Guinardó)

TAULA EXECUTIVA PERMANENT
Grup executiu  transversal que pilota el dia a dia del pla. Es-

pai de rendiment de comtes  permanent.

Aquest espai es reuneix 1 cop a la setmana o cada 15 dies.

GRUP IMPULSOR
Grup executiu  transversal que pilota el dia a dia del pla.

Espai de rendiment de comptes permanent.

(62 sessions)

Consell
d’Administració 

de FdC

ALCALDIA/
GERÈNCIA

Consell
Assessor

Taula
sectorial 

d’Educació

Taula
sectorial

Habitatge

TAULA SEGUIMENT TÈCNIC DISTRICTE

Coordinació amb districte

Taula executiva permanent

Treball tècnic

GRUP IMPULSOR

Taula
sectorial

Econòmica

Intercultu-
ralitat i

convivència
econòmica

COMITÈ
DE PILOTATGE
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El Pla de barris ha inclòs la 

implicació del veïnat com un 

element indestriable del seu 

desenvolupament, per garantir que 

els plans de cada barri responguin 

prioritàriament a les necessitats 

i demandes del seu teixit social. 

Aquesta participació s’ha dut a terme 

no només en les fases de diagnosi i 

definició dels objectius i de les accions 

de cada Pla, sinó també en la posada 

en marxa, el seguiment i, en alguns 

casos, la gestió. 

Cada Pla de barris ha tingut 

un procés de participació en la 

definició del mateix pla, un grup 

impulsor de seguiment dels plans i 

taules o projectes participats propis 

de cada pla. 

En un primer moment es van fer 

10 sessions de definició dels plans, 

una per a cada pla. Seguidament es 

van crear els grups impulsors, que 

són l’espai de seguiment veïnal del 

desenvolupament de cadascun dels 

plans. Aquests grups han mogut un 

total de 203 persones i 130 entitats. 

3.2 Participació, coproducció i acció comunitàriaBloc 3 >

Besòs i el Maresme
20 persones
11 entitats representades

El Bon Pastor i
Baró de Viver
18 persones 
15 entitats representades

La Marina
10 persones
6 d’abril del 2017
9 entitats

La Verneda i la Pau
24 persones 
17 entitats 

El Raval sud i el Gòtic sud
19 persones 
10 entitats 

Les Roquetes
19 persones
19 entitats

Dates DatesPla de Barris Pla de Barris

15 de febrer del 2017
1 de juny del 2017
22 de juny del 2017
15 de març del 2018
21 de juny del 2018

21 de setembre del 2016
22 de febrer del 2017
5 de juliol del 2017
18 de febrer del 2017
16 de maig del 2018
27 de setembre del 2018

2 de maig del 2017
7 de desembre del 2017
12 de març del 2018
9 d’octubre del 2018
22 de novembre del 2018

17 de maig del 2017
27 de juny del 2017
5 de setembre del 2017
4 de desembre del 2017
19 de juny del 2018

13 de setembre del 2017 
22 de gener del 2018
30 de maig del 2018
9 d’octubre del 2018

10 de gener del 2018
març del 2018
7 de maig del 2018
17 de juliol del 2018
3 d’octubre del 2018

29 de novembre del 2016
1 de febrer del 2017
22 de febrer del 2017
7 de març del 2017
22 de maig del 2017
20 de juny del 2017
26 de juny del 2017
15 de novembre del 2017
23 de novembre del 2017
22 de maig del 2018
12 de març del 2018
3 d’abril del 2018

14 de novembre del 2017
29 de març del 2017
14 de juny del 2017
20 de setembre del 2017
23 d’octubre del 2017
26 de febrer del 2018
24 d’octubre del 2018

1 de març del 2017
23 de maig del 2017
19 de setembre del 2017
24 d’abril del 2018
8 d’octubre del 2018

2 de maig del 2017
29 de maig del 2017
19 de setembre del 2017
13 de desembre del 2017
21 de març del 2018
20 de juny del 2018
13 de novembre del 2018

Sant Genís dels
Agudells i la Teixonera
40 persones 
16 entitats

La Trinitat Nova
6 persones 
4 entitats representades

La Trinitat Vella
22 persones
17 entitats

Zona Nord
25 persones
12 entitats

Grups impulsors
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En el conjunt de processos han participat un 

total de 3433 persones persones i 209 entitats. 

El caràcter transversal de la participació 

ciutadana ha suposat l’activació d’altres 

elements que, indirectament, afectaven 

els projectes participats. En concret s’han 

implantat accions que contemplen la 

perspectiva de gènere, la visió dels infants o 

la mirada intercultural, així com eines que 

fomenten la transparència dels espais de 

seguiment a través del web del Pla de barris. 

Paral·lelament, s’ha treballat en estratègies 

a mitjà i llarg termini per reforçar el teixit 

social i comunitari dels barris i s’han 

afavorit projectes de coproducció amb 

entitats i organitzacions dels territoris. 

Aquestes estratègies tenen com a objectiu 

revertir la tendència, demostrada en molts 

estudis, que als territoris més vulnerables 

els teixits socials i comunitaris estan 

més debilitats i, per tant, la capacitat de 

resiliència d’aquests barris en cas de crisi 

econòmica i social és més baixa. 

Pel que fa a les accions a mitjà termini, 

hem considerat aquelles que promovien 

un enfortiment del teixit associatiu, 

apoderant o bé acompanyant. Entre les 

accions desenvolupades en aquest àmbit 

destaquem:

• Accions de suport al teixit associatiu 

i un servei d’acompanyament a les 

entitats realitzat conjuntament amb 

el Departament d’Associacionisme i 

Iniciatives ciutadanes i Torre Jussana.

• Una formació de nous lideratges als 

barris, realitzada conjuntament amb 

la Fundació Jaume Bofill i l’Institut 

de Govern i Polítiques Públiques 

(IGOP). Té un caràcter vivencial 

i està adreçada a joves dels barris 

amb Pla de barris sobre aspectes 

de desenvolupament comunitari 

i coneixement i comprensió de 

l’entorn sociopolític, per tal que 

puguin contribuir a construir teixit 

social i a ser promotors de propostes 

col·lectives als seus barris i a la ciutat.

• Organitzadores comunitàries. Un 

projecte pilot realitzat conjuntament 

amb la Direcció deServeis d’Acció 

Comunitària que pretén fomentar 

i desenvolupar projectes d’acció 

comunitària als barris. 

Finalment, s’han començat a desplegar 

accions que suposen una implicació més 

intensa d’alguns agents socials presents als 

barris i que podem definir com a accions 

coproduïdes. Aquestes accions, de caràcter 

innovador, han inclòs la participació del 

teixit social, no només en la definició, sinó 

també en la gestió o en la governança 

dels projectes. Alguns exemples d’aquest 

tipus de projectes coproduïts són el model 

de gestió de l’equipament del Borsí, del 

Pla de barris del Gòtic sud i el Raval sud, 

que una vegada reformat inclourà una 

biblioteca pública i un espai comunitari 

definits conjuntament amb el Consorci de 

Biblioteques i la Plafatorma Salvem el Borsí; 

el projecte Endavanta’l, del Bon Pastor i 

Baró de Viver, impulsat per l’Associació de 

Veïns i Veïnes, el Banc d’Aliments, el CAP i 

les escoles, que aborda la salut alimentària, 

o l’impuls al projecte de la cooperativa 

Gregal, del Pla de barris del Besós i el 

Maresme, que s’ha treballat intensament 

amb els membres d’aquesta cooperativa per 

fer-lo més viable i sòlid en un futur.

El Besòs i el Maresme

El Bon Pastor i Baró de 
Viver

La Marina

Sant Genís dels Agudells i
la Teixonera

La Verneda i la Pau

Les Roquetes

El Raval sud i el Gòtic sud

La Trinitat Nova

La Trinitat Vella

Zona Nord

Remodelació d’Alfons el Magnànim
Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere

Millora de la plaça de Mossèn Cortinas
Carrer de Caracas
Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere

Remodelació de jardins de la Mediterrània
Locals del carrer de la Química
Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere

Millora de les places de la Teixonera
La Campa

Remodelació de via Trajana i Binèfar
Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere

Mina de la Ciutat

Remodelació dels jardins de les Voltes d’en Cirés
Rambla del Raval
Kan60Lab

Feixes
Reordenació dels interiors d’illa Aiguablava
Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere.

Camí de ronda
Cal·listènia al camí del Rec
Marxa exploratòria
Mitgera de la plaça dels Drets dels Infants
Marxa exploratòria amb perspectiva de gènere

Remodelació de la zona esportiva 
Campillo de la Virgen
Jocs infantils Vallbona
Jocs infantils escola Ferrer i Guàrdia
Pla director de Vallbona

43
20

320
210
22

28
19
19

40
21

73
32

342

75
260
1.224

66
40
17

37
15
28
65
16

41
29
110
120
101

17
5

1
15
3

19
19

6
7

8

6

15

10

4
7
3

10
6
16
7

10
10
1
1
3

Projecte participatiu EntitatsPla de Barris Persones 
participants 

Processos i accions de participació
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