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El Pla de Barris per àmbit 
 

Educació: oportunitats educatives 
 

A la primera edició del Pla de Barris (2017-2020) l’educació ha estat un dels quatre eixos centrals. Dels 

150 milions de pressupost del Pla, l’educació s’ha endut 29.029.975 milions d’euros. Aquesta és una de 

les línies més innovadores, atesa la importància d’aquest àmbit en la reducció de les desigualtats a la 

ciutat. 

 

L’eix educatiu ha tingut quatre àmbits centrals: 

– Millora de les infraestructures educatives 

– Ampliació dels equips educatius amb nous perfils socials 

– L’ús de les arts com a eina educativa 

– Millora de la oferta educativa fora de l’escola 

 

 Els 29.029.975 milions d’euros s’han distribuït en els següents àmbits centrals: 

 
 

 S’han destinat 18.579.184 milions a la inversió en equipaments educatius als 16 barris del Pla. 

 S'han incorporat professionals especialitzats per assegurar l’atenció global dels infants i les 

seves famílies en els centres escolars públics, facilitant el treball conjunt i la mirada comuna 

entre professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut. S’inicia el curs 2017-2018. 60 

professionals a 39 centres educatius. 

 

L’educació en les arts té un paper central en la formació dels nens i nenes i, especialment, en l’àmbit 

dels col·lectius més vulnerables i amb dificultats educatives específiques. Les arts escèniques son una 

eina educativa que permet treballar aspectes emocionals relacionats amb l’autoestima, el control de les 

emocions, el treball en equip, la conflictivitat, la confiança. A l’hora son també una experiència artística 

per aquells infants que no tenen un accés fàcil a les diverses disciplines artístiques. 

 

1. Institut Escola El Til·ler 

El Pla de Barris ha comportat la transformació de l'abans Institut Escola Bernat de Boïl en centre amb 

projecte singular de música: introducció d’aquest aprenentatge des de P3 fins a secundària. Amb 

l’objectiu que aquesta formi part del projecte educatiu del centre i ajudi a millorar la imatge de l’escola 

com un equipament de qualitat. 

 

S'han adequat els espais, equip d'instruments i nou grup de professorat especialitzat en la matèria. Totes 

aquestes millores, sumat al reforç de l’equip pedagògic amb els nous perfils professionals, a la nova 
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oferta de lleure educatiu Baobab en caps de setmana i campaments d'estiu, han transformat el Til·ler i és 

un dels centres de referència pedagògica del barri. 

 

 IMPORT: 117.944 € 

 INDICADORS: Alumnes del centre: 255 

 ESTAT DE L’ACTUACIÓ: Projecte educatiu iniciat al curs 2017-2018 

 

2. Institut Escola Trinitat Nova 

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. 

 

 
(Projecte audiovisual de l'Institut Escola Trinitat Nova) 

 

 IMPORT: 4.900.000 € 

 ESTAT DE L’ACTUACIÓ: Obres acabades i nou projecte educatiu iniciat en el curs 2017-2018 

 

3. Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria 

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 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. 
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 IMPORT: 3.606.453 € 

 

4. Sales d'actes polivalents i comunitàries a les Escoles: Sala La Pau (Escola La Pau), Sala 

Maremar (Escola Bàrkeno) i Sala Carlos Díaz (Institut Escola Barri Besòs) 

Amb l’objectiu d’obrir les escoles al barri i a la seva vida comunitària s’adequen les sales d’actes de 

l’Escola La Pau, l’Escola Bàrkeno i l’Institut Barri Besòs per tal que aquestes puguin donar servei a 

projectes escènics i iniciatives veïnals. Això implica una reforma de l’espai, l’adequació de l’equipament 

pel què fa a la imatge i el so i  creació d’una obertura d’accés independent a l’entrada de l’escola. 

 

 IMPORT: 695.000 € 

 

  
(Sala Maremar, a la Marina) 

 

5. Programa 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 i 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 duu 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). 
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(Cloenda del programa Baobab, a l'estiu del 2019) 

 

 IMPORT: 1.539.860 € 

 INDICADORS: 666 nens i nenes als campaments “Baobab estiu”. 49 joves han treballat com a 

monitors als casals “Baobab estiu”. 88 nens i nenes s’han vinculat a esplais i caus. 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. 

 

6. Programa EducArts 

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 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. 

 

 IMPORT: 594.146 € 

 INDICADORS: Alumnes implicats: 1.482 

 

 

Drets socials: qualitat de vida i acció comunitària 
 

1. Taller de Bricolatge "Més amb menys" 

Més amb Menys va sorgir el 2013 com una iniciativa del Pla Comunitari que pretenia crear una xarxa de 

suport entre el veïnat del barri. Durant els següents cinc anys, el programa es va diversificar en dues 

direccions, la cuina i la costura, amb una gairebé nul•la participació masculina. Amb tot, els estralls de la 

crisi es van fer sentir en aquesta població i molts homes van passar a trobar-se en situació de 

vulnerabilitat emocional, aïllament i atur de llarga durada. I així, per pal•liar els efectes de la situació 

econòmica, el 2016 es va crear el Grup d’Afectats per la Crisi. A inicis del 2018, aquest mateix grup 

motor conformat per diversos serveis i entitats de les Roquetes, aprofitant l’arribada del Pla de Barris, es 

posa en contacte amb la Fundació Els Tres Turons per obrir una nova línia i vincular-lo a Més amb 
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Menys. L’objectiu, ara, és donar eines d’economia domèstica a col·lectius vulnerables, generar un grup 

de suport mutu i autoajuda per poder reduir el malestar emocional, vincular els participants a la xarxa 

comunitària del barri i explorar la possibilitat de generar una nova xarxa de serveis al barri. I així neix, a 

finals del 2018, el taller Menys amb Més Bricolatge, un projecte, en col·laboració amb les diverses 

entitats del barri, que vol acompanyar i ser un suport per a totes les persones en risc d’exclusió, sigui en 

quin sigui el motiu. 

 

 
(Una participant al taller de Bricolatge de les Roquetes) 

 

2. Pistes Esportives Francesc Abab – La Besonense 

Amb la nova gestió de la pista s’ha aconseguit que 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. 

 

 
 

 IMPORT: 510.991 € 

 

3. Dinamització del parc de patinatge de Baró de Viver 

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 
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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. 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. 

 

 
(Una nena aprén a anar amb skate, al parc de patinatge de Baró de Viver) 

 

 IMPORT: 77.674 € 

 DADES: Uns 60 infants de la Trinitat Vella, el Bon Pastor i Baró de Viver se'n beneficien 

 

 

4. Memòria popular col·laborativa – "Mi memoria camina por estas calles" 

Projecte de memòria popular col·laborativa que recull la veu i el testimoni de l'experiència migratòria de 

10 dones de la Trinitat Vella. Forma part de les actuacions de recuperació de la memòria popular 

col·laborativa del barri, amb l'objectiu de promoure la memòria, la reconstrucció del relat i l’apoderament i 

l’autoestima dels veïns i veïnes. 

 

 IMPORT DE TOTES LES ACCIONS DE MEMÒRIA A LA TRINITAT VELLA: 100.000 euros 

aproximadament 

 

 

5. Espai per a joves i entitats del carrer de la Química 

S’habiliten dos locals totalment equipats per fomentar i facilitar l’associacionisme i la participació del 

veïnat. Un d’ells està destinats als 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, 

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. 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. 

 

 IMPORT: 109.289 € 

 

6. Casal de Gent Gran de la Verneda 
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El Casal de Gent Gran Verneda Alta presentava una important mancança d’accessibilitat. La reforma 

integral de l’interior del casal de la Verneda Alta aprofita 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. 

 

 IMPORT: 1.400.000 € 

 

 

Millora de l'habitatge 
 

La possibilitat o no, de viure en un habitatge digne, és un factor de desigualtat determinant. És evident 

que en un context com l’actual, aquest dret queda molt més restringit en barris i entorns socialment 

vulnerables. El Pla de Barris posa en marxa programes que aborden la vulnerabilitat residencial des 

d’una òptica integral: Promovent la millora del parc d’habitatges existent i desplegant programes 

d’acompanyament a aquelles comunitats i col·lectius més vulnerables.  

 

Els projectes pivoten sobre 3 eixos: 

 

– Polítiques públiques de rehabilitació proactiva 

– Serveis d’assessorament i acompanyament a les famílies/col·lectius 

– Experiències col·laboratives amb entitats socials dels mateixos barris. 

 

1. Programa de rehabilitació de finques 

El programa, a través d’una diagnosi i d’un treball de camp proactiu, s’apropa a les finques més 

vulnerables i els ofereix acompanyament tècnic, social i econòmic pel procés de rehabilitació, a través 

d’un programa de subvencions específic. 

L’objectiu del programa és donar respostes a les causes estructurals que incideixen a la no rehabilitació i 

manteniment adequat de l’edifici, a través d’un programa de subvencions específic. El model de gestió 

recau en l’apoderament de les comunitats, en donar el protagonisme a les persones, essent elles les 

promotores de les obres. no l’ajuntament. El model de suport és de proximitat, territorial i 

d’acompanyament durant tot el procés. Es dóna suport a les comunitats de propietaris a partir d’un equip 

multidisciplinar (treballadores socials, arquitectes, suport jurídic i administratiu. 
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(Una de les finques incloses al programa de rehabilitació, a Ciutat Meridiana) 

 

 PRESSUPOST: rehabilitació: 16.100.000 € i acompanyament: 2.000.000€ 

 DADES: 116 convenis d’assessorament, 67 sol•licituds de subvenció, 52 comunicats d’inici 

d’obres, 13 obres acabades, 358 famílies beneficiàries per ajudes de fins el 100% 

 

2. Oficina de l'Habitatge de la Zona Nord 

El nou equipament ofereix, des de la proximitat al territori, serveis d’informació i assessorament jurídic, 

així com acompanyament en matèria d’habitatge. El local inclou també la seu de l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC) i el Punt d’Assessorament Energètic de la Zona Nord. La voluntat és apropar un servei 

(el més integral possible entorn a l’habitatge) als territoris on més col·lectius afectats hi ha per problemes 

amb aquest àmbit. 

 

 IMPORT: 395.449 euros 

 ESTAT DE L’ACTUACIÓ: Obres finalitzades. L’espai està en funcionament des del 2 de 

desembre 2019 

 

3. Projecte d’assistència psicològica i emocional a persones en situació d’emergència 

habitacional 

Un projecte que ofereix acompanyament psicològic a veïnat de la Zona Nord que es troba  immers en 

processos de desnonament. Es tracta d’un servei per lluitar contra l’exclusió residencial que intervenen 

preventivament en les situacions de possible pèrdua de l’habitatge, fent l’acompanyament necessari a les 

famílies afectades, realitzant funcions d’interlocució i mediació amb els implicats i propietaris per impedir 

la pèrdua de l’habitatge, aturar els desnonaments i, en cas de no ser possible, minorar-ne els efectes que 

aquesta pèrdua pot generar. 

 

 IMPORT: 213.341 euros 

 DADES: 81 persones acompanyades en el procés d’emergència habitacional. 

 

4. Acompanyament al veïnat en processos de reallotjament (Cases Barates, al Bon Pastor, i 

Blocs del carrer de Palamós i Aiguablava, a la Trinitat Nova) 

Acompanyament des de la proximimtat, a veïns i veïnes afectats per processos de reallotjaments 

derivats d´afectacions urbanístiques. Els processos de reallotjament no sempre són fàcils. Sovint van 

associats a un desarrelament del lloc on s’ha viscut “sempre” i a la necessària construcció de nous hàbits 
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i noves comunitats de veïns. L’acompanyament dels veïns afectats (sovint gent gran) facilita el trànsit 

emocional que el trasllat comporta i apodera les noves comunitats de veïns i veïnes per establir un marc 

comú de convivència. 

 

 
(Una casa del nucli de Cases Barates del Bon Pastor) 

 

 IMPORT: 439.074 euros 

 DADES: 340 unitats familiars acompanyades 

 

Activació econòmica i ocupació 
 

A la primera edició del Pla de Barris (2016-2020) el foment de l’activitat econòmica i l'ocupació de qualitat 

han estat una prioritat per tal de treballar per revertir les desigualtats als barris amb rendes més baixes, 

que són, a la vegada, els que presenten taxes més altes d’atur, menys població amb estudis superiors i 

menys activitat socioeconòmica present al territori. D’altra banda, s’ha apostat també per enfortir i 

impulsar les empreses i els projectes econòmics de proximitat, arrelats al territori. Per treballar en 

aquestes fites es destinen 15.715.687,85 €. 

 

S’ha treballat a través de 5 grans eixos: 

– Impuls de l’ocupació de qualitat 

– Lluita contra la feminització de la pobresa 

– Dinamització dels polígons industrials 

– Foment de l’economia de proximitat 

– L’economia social i solidària com a eina de transformació social 

 

1. Formació i ocupació de persones en situació irregular 

L’objectiu principal és la millora de l’ocupabilitat de persones en situació irregular residents a l’Eix Besòs 

a través de la formació, la contractació i l’obtenció de permisos de treball per la via de l’arrelament social. 

El projecte consta de suport legal i subvenció de tots els tràmits relacionats amb l’expedient, formació 

becada, tant transversal com professionalitzadora per a la millora de l’ocupabilitat, contractació laboral de 

12 mesos amb un sou mínim de salari mínim de ciutat i acompanyament individual durant tot el procés, i 

un cop passats 6 mesos. 
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(Participants al programa per a persones en situació irregular) 

 

 IMPORT: 350.000 € 

 DADES RELLEVANTS: 10 persones participants i 8 ja regularitzades 

 

 

2. Programa Barris d'oficis 

L’objectiu principal és la millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’atur o precarietat laboral, amb 

baixos nivells de formació, amb una trajectòria laboral molt discontínua i situacions de vulnerabilitat,  a 

través de la formació i l’experienciació laboral en un ofici. Les claus d’aquest projecte son els 12 mesos 

de contractació a jornada completa amb salari mínim de ciutat, el 30% de la jornada dedicat a la formació 

transversal i certificada en un ofici, l'acompanyament individual durant i posterior a la contractació i els 

sectors formatius i vinculats a les oportunitats dels territoris de Pla de Barris (cura de persones en 

situació de dependència, cura de persones amb trastorn mental, auxiliar sociosanitari, neteja industrial i 

gestió de residus, manteniment d’instal·lacions). 

 

 IMPORT: 3.500.000 € 

 DADES RELLEVANTS: 75 persones participants i 5 projectes 

 

 

3. Projecte "Recondueix el teu futur professional" 

Aquest projecte persegueix que  les dones en situació d’atur o precarietat laboral dels barris amb polígon 

industrial puguin accedir a llocs de treballs vinculats a la indústria i el transport, sectors tradicionalment 

molt masculinitzats. Per a això es treballa amb les autoescoles dels barris amb polígon industrial, per tal 

que veïnes d’aquests barris  es formin i obtinguin carnets de conduir professionals ( mercaderies i 

viatges), amb les dones participants, per tal de fer seguiment individual i acompanyar-les durant tot el 

procés i amb les empreses, per tal que puguin contractar les participants del programa un cop obtinguin 

els carnets professionals. 

 

 IMPORT:105.000€ 

 DADES RELLEVANTS: 39 participants 

 

 

4. Menjador Solidari Gregal 
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Aquest projecte està emmarcat dins del procés de transformació en el que el Menjador Solidari Gregal 

està immers, per tal d’adequar les instal·lacions a l’activitat que desenvolupen, millorar les capacitats de 

les persones treballadores i voluntàries i assolir nivells d’organització que ajudin a millora i fer sostenible 

el projecte. La idea fonamental del procés de reconstrucció de l’Escola Gregal és esdevenir un referent al 

barri del Besòs i el Maresme que ajudi a generar i impulsar un conjunt de serveis comunitaris que 

dignifiquin i millorin les condicions de vida del veïnat en els aspectes més bàsics i fonamentals. La gestió 

d’aquests serveis es duen a terme per mitjà de l’autoorganització comunitària i solidària on els 

protagonistes són els mateixos veïns i veïnes amb diferents nivells de participació i implicació; des del 

voluntariat fins a la generació de projectes cooperatius d’autoocupació. 

 

Des del 2016 el Pla de barris acompanya aquest projecte de manera integral, des de l'adequació de les 

noves instal·lacions, fins el procés de reformulació del projecte i el suport a totes les persones que el 

conformen.  

 

 
(Usuaris del Menjador Solidari Gregal) 

 

 IMPORT: 967.509 € 

 DADES RELLEVANTS: Contractació de 6 persones, formació permanent del personal, projecte 

de la cooperativa ja consensuat, obres en marxa. 

 

 

5. Servei itinerant d'orientació laboral "Tuc Tuc" 

El Servei d’Orientació i Suport Laboral esdevé un recurs a mida per donar resposta a les necessitats de 

la població en situació d’atur o precarietat laboral dels barris que no disposen de cap recurs d’aquest 

tipus: Trinitat Nova, Vallbona, Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, La Verneda i La Pau. Aquest 

servei vetlla per arribar a les persones que es troben fora dels circuits d’inserció laboral convencionals, 

però que són susceptibles de participar-hi. Combina difusió i atenció als punts més concorreguts dels 

barris i atenció personalitzada en espais que permeten el treball individual amb cada persona. Les claus 

d’aquets projecte són el servei proper a la ciutadania, la flexibilitat i adaptabilitat a cada persona, el servei 

aglutinador de recursos formatius i laborals, els itineraris i acompanyament individual durant el procés 

d’orientació i  recerca de feina, la capacitat de desenvolupar projectes a mida segons les necessitats i 

potencialitats de cada persona i les sessions formatives grupals. 
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(El servei d'orientació laboral al barri de la Trinitat Nova) 

 

 IMPORT:200.000 € 

 DADES RELLEVANTS: 1.100 persones ateses 

 

 

6. Cooperativa Ca l'Abril 

Una cooperativa de cures que vol dignificar el sector i posar de manifest que totes les etapes de la vida 

tenen part de primavera. Es tracta d’un projecte que s’ha gestat a partir d’En prenem Cura, un programa 

a mida en emprenedoria social i col·lectiva en l’àmbit de l’economia de les cures. Després de diverses 

sessions d’acompanyament en àmbits com l’anàlisi de l’entorn, la logística, la comunicació, els aspectes 

legals i la dimensió relacional, entre altres, un grup de 12 persones es va animar a tirar endavant una 

cooperativa de cures molt particular. 

 

 IMPORT: 180.000 € 

 DADES RELLEVANTS: Cooperativa constituida amb 12 sòcies cooperativistes 

 

 

Ecologia urbana: espais públics que veïnifiquen 
 

L’espai públic és, per definició, l’espai de socialització i construcció de comunitat. A tota la ciutat, però 

especialment en els territoris més vulnerables, l’espai públic és l’espai principal de convivència des d’on 

es pot enfortir la cohesió. Des del Pla de Barris, s’han promogut un total de 73 obres, 49 de les quals 

impacten directament sobre la millora de l’espai públic i la millora de l’accessibilitat. 

 

– 40 actuacions busquen promoure la “veïnificació” de l’espai. Generar espais quotidians de 

relació, inclusius, accessibles,  intergeneracionals, que permetin usos diversos i que fomentin la 

relació entre veïns i veïnes. S’amplien els espais d’estada, es millora el verd i l’ombra i s’amplien 

i milloren els espais de joc infantil i els espais esportius informals.  
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– 9 actuacions resolen problemes d’accessibilitat, (sovint provocats una orografia complicada) a 

través d’escales mecàniques o ascensors, o millorant escales existents, amb la voluntat de 

facilitar el trànsit de veïns i veïnes entre diferents zones dels barris. 

 
D’un total de 73 obres, 49 impacten directament en millores de l’espai públic. 

Total d’obres d’espai públic: 49 obres -  56,5M€ 

– Veïnificació de l’espai públic (places i avingudes): 20 (30,7M€) 

– Millora de les connexions i l’accessibilitat: 20 (17,6M€) 

– Equipaments esportius a l’aire lliure: 9 (8,2M€) 

 

1. Remodelació del carrer Caracas 

El carrer Caracas s'ha convertit en un nou eix cívic entre el polígon i els veïnats de Bon Pastor i Baró de 

Viver. La transformació de Caracas suposa una nova vertebració a la zona: aquest vell carrer del polígon 

és ara un nou eix cívic que genera i potencia noves relacions entre les empreses del polígon i el veïnat. 

El nou carrer Caracas té quatre nous passos zebra amb semàfor i molta més il·luminació, estrena també 

noves zones d’estada més amples, nous bancs, papereres i  nous parterres verds. D’acord amb el 

caràcter d’àrea industrial, es manté l’aparcament de vehicles en bateria als dos costats del carrer, mentre 

que les zones dels passos amb semàfor es reservaran a l’aparcament de motocicletes per facilitar la 

visibilitat al pas de vianants. 

 

 IMPORT: 1.950.254 € 

 ESTAT DE L’ACTUACIÓ: FINALITZAT 

 SUPERFÍCIE: 23.350 m² 

 

 

2. Skatepark a la Marina 

La plaça del Moviment Obrer s’ha transformat en un parc de patinatge urbà de 3.000 metres quadrats 

dissenyat pel veïnat i el col·lectiu de patinadors i patinadores. El nou Parc Esportiu Urbà de la Marina i de 

tot Barcelona és a la cantonada del passeig de la Zona Franca amb el carrer del Foc (parada Foc de 

l’L10 Sud). En el procés participatiu es va acordar crear tres espais: una àrea d’ús intensiu de 2.000 

metres quadrats, amb la part més activa del parc de patinatge; unes espirals convertides en piscines 

patinables o bols, i una zona d’iniciació, lliure d’obstacles, situada a la part inferior de l’espai. 

 

 
(Una roller de la Marina, a la inauguració del nou skatepark) 
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 IMPORT: 1.073.000 € 

 ESTAT DE L’ACTUACIÓ: FINALITZAT 

 SUPERFÍCIE: 3.000 m² 

 

 

3. Espai esportiu la Campa 

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. 

 

 
(Cursa esportiva durant el dia de la inauguració) 

 

 

4. Plaça de Sant Miquel 

S’ha realitzat una prova pilot per 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. 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. 

 

 IMPORT: 2.125.000 € 

 ESTAT DE L’ACTUACIÓ: OBRES EN MARXA 

 SUPERFÍCIE: 4.316,75 m² 

 

 

5. ElMeuBus – Servei de bus a demanda 

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. 
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(Un passatger d'ElMeuBus, a Torre Baró) 

 

 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) 

 DADES: 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. 

 

 

6. Plaça de Mossèn Cortinas 

La transformació de la plaça comprèn 8.000 metres quadrats d’espai públic. S’han millorat els 

recorreguts accessibles (eliminant desnivells) i s’ha transformat tot l’àmbit potenciant i millorant les àrees 

de joc, els espais esportius i les zones d’estada. S’han creat parterres, amb plantes arbustives, i també 

s’ha conservat el centeanar d’arbres que hi havia. Dedica 150m2 a un espai de joc infantil, 120m2 d’àrea 

per jugar a la petanca, una pista de bàsquet i una zona de tirolina i vaixell per a nens més grans. 

 

Aquesta actuació a comptar amb una participació activa d’infants, veïns i veïnes. 

 

 
(Infants gaudeixen de la nova plaça durant la inauguració) 

 

 IMPORT: 1.950.254 € 

 ESTAT DE L’ACTUACIÓ: FINALITZAT 

 SUPERFÍCIE: 7.961,32 m² 

 


