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• És l’òrgan que té per objecte 
vetllar pel desplegament del Pla 
de Barris de Raval Sud i Gòtic 
Sud.  

• S’encarrega del seguiment i de 
la revisió de les actuacions 
durant el desenvolupament del 
projecte.

• El conformen representants 
d’entitats, veïns i veïnes. 

• La freqüència de reunió del 
Grup impulsor serà entre 
trimestral i semestral.

OBJECTIUS DEL 
GRUP IMPUSOR



ELS PLANS DE BARRI

La lluita contra les 
desigualtats és el principal 
repte que hem d’afrontar 

col·lectivament com a ciutat 
i societat.

Cal abordar les causes que no 
permeten una millora de les 

condicions de vida dels veïns i les 
veïnes.

Total de Pla de Barris:
> 500 accions 

Pla de Barris del 
Raval Sud i Gòtic Sud: 

63 accions



ORDRE DEL DIA

1.- Seguiment de l’estat 
d’execució de les línies 
d’actuació del Pla de Barris 
de la Raval Sud i Gòtic Sud

2.- Explicació detallada

Habitatge FAC i finestres
Educació: Prometeus
Salut comunitària i Interc.: 
Parlem de Salut, Shabú
Activitat Econòmica BPO
Espai Públic Sant Miquel, 
Balconada Moll de la Fusta





Comunicació
2018
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Dret a 
viure 

al barri



Principals línies

• Programa de rehabilitació FAC 
Finques d’Alta Complexitat

• Ajudes per a canvi de finestres

• Estudi de pensions

• Estudi ATRI Aument Sostre 
d’emergencia

• Estudi canvi Oficines/Habitatge

• Projecte aument sostre públic a 
Can Seixanta

Reforçar de les accions per 
afavorir el dret a l’habitatge i 
millorar les condicions 
d’habitabilitat del parc 
residencial existent. 
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DIGNIFICACIÓ 

HABITATGE



Programa de 
rehabilitació de finques 

d’alta complexitat

En què consisteix?

• Programa extraordinari de 
rehabilitació adreçat a 
finques d’alta complexitat.

• Els programa s’estructura en 
dues fases:
• Assessorament i suport 

a la junta de 
propietàries. 

• Fase de redacció del 
projecte bàsic i 
d’execució de les obres.



Informe de 
l’equip gestor

Signatura 
conveni 2

- Diagnosi tècnica.
- Valoració de 

costos.
- Estimació de la 

quantitat a pagar 
per  cada 
propietari?

- Altres: constituir 
comunitat si escau.

Assessorament i 
acompanyament

Visita per 
Conveni 1

Valoració vulnerabilitat
Mínim 53/100

Tramitació de 
les ajudes

Realització 
obres

Decisions de les 
CCPP





Programa d’ajudes per 
canvi de finestres

En què consisteix?

• Programa extraordinari 
d’ajudes entre el 50-90% per 
canvi de finestres

• Tancament de sol·licituds 18 
març. Assessorament físic a 
c/Robadors 36

• Campanya comunicació, 
xerrades grups específics i 
porta a porta.

• 34 sol·licituds. Estimació 
inici obres abril-maig 

• Nova convocatòria imminent





Principals línies

• Projecte Rehabilitació Can 
Seixanta

• Projecte joves Kn60Lab

• Projecte Rehabilitació Borsí

• Reforç Xarxa Laboral Gòtic

• Acompanyament a Entitats i 
formació a AMPES

• Formació Nous Lideratges

• Projecte Fotogràfic als barris

Fomentar les oportunitats 
existens i creació de noves 
per enfortir xarxes veïnals, 
agrupacions i col·lectius dels 
barris.
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Reforç Xarxa Laboral  del 
Gòtic

En què consisteix?

• Suport per a que les entitats 
membres de la Xarxa puguin 
destinar a mitja jornada una 
professional per la pròpia 
coordinació interna

• Millora de la visibilitat de la 
Xarxa cap al Barri i amb les 
iniciatives ocupadores

• Elaboració d’un projecte 
conjunt entre entitats i 
serveis del futur espai de 
conciliació laboral per a 
famílies monoparentals



www.xarxalaboralgotic.org



Principals línies

• Mediadores i referents 
comunitàries de Salut (PICI)

• Caminades Raval i Gòtic

• Xarxes sense gravetat

• SASIR Salut Afectiva Sexual 
i Reproductiva

• Estudi sobre consum Shabú

• Aquí T’escoltem

• Baixem al carrer

• Tallers de Memòria

Reforçar de les accions de 
les taules de salut 
comunitàries per enfortir la 
mirada preventiva i 
intercultural de la salut.. 

3
SALUT 

COMUNITARIA



Referents 
comunitàries de salut

En què consisteix?

• Parlem de salut > referents 
comunitàries de salut

• Doble objectiu: 

1)  Trencar les barreres     
d’accessibilitat als recursos del 
barri per part de persones de  
contextos culturals diversos.

2) Facilitar coneixements de les 
comunitats d’origen divers a les 
professionals dels recursos del 
barri.  



SASIR Salut Afectiva 
Sexual i Reproductiva

En què consisteix?

• Coordinació amb l’Estratègia 
Salut Sexual i Reproductiva 
de Barcelona

• Proposta de formació sobre 
drets sexuals a professionals 
de recursos de salut 
comunitària 

(formació 20h.acompanyament 
10h). Inici 1 abril 

• Grup motor per l’abordatge 
de les ITS Infeccions de 
Transmissió Sexual



Principals línies

• Suport Centres Educatius amb 
noves figures professionals

• Reforç en millores TIC

• Servei Acollida Drassanes

• Projecte RAVALSTEAM i Makers
per la inclusió

• Projecte PROMETEUS 

• BAOBAB

• Èxit Estiu

• Formacions Esportives i Pista 
Negra

Reforçar l’àmbit educatiu tant 
reglat com no reglat, 
associatiu i de lleure per tal 
de millorar l’educació amb 
visió global i integradora

4
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Projecte PrometeusEn què consisteix?

• El projecte “Prometeus” 
incentiva, motiva, acompanya i 
tutoritza a joves del Raval per tal 
d’accedir a la universitat.

• Aposta compartida entre 
l’administració local i educativa, 
entitats del barri, els centres 
educatius de secundària públics 
del Raval i l’àmbit universitari

• Durant el 2018 han participat 40 
joves, 27 noies i 13 nois dels 
que el 95% han assolit el curs 
universitari.



Principals línies
• Compra locals per a B.P.O

• Dinamització econòmica en urdú 
i bengalí

• Impuls a l’Economia Social i 
Solidària: 

• Raval té cura
• Més que Façanes
• Creant Teixit
• Comunitats Autofinançades
• Makers per la inclusió
• Treball Llar i Cures
• Centre Impulsor ECS
• Raval km0
• Metzineres

• Teixim Barris: rehabilitació amb 
retorn social

• Banc Recursos Mancomunats

• Barris d’Oficis

Reforçar l’activitat econòmica 
de proximitat per potenciar la 
diversitat necessària als 
barris.
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Compra locals BPOEn què consisteix?

• Compra mitjançant concurs 
de compra pública de locals 
en planta baixa. 

• Separació en tres lots: 1 
Raval Sud, un Gòtic Sud i un 
locals en molt males 
condicions. 

• Reforma i adequació dels 
locals per poder posar-lo a 
servei del programa Local 
Local (actualment 8 locals ja 
funcionant i en preparació 
nova convocatòria amb 8 
mes).



Principals línies

• Balconada de Moll de la Fusta
Inici obra: juliol 2018

• Jardins Voltes d’en Cirés
Finalitzada

• Plaça Sant Miquel
Inici obra: primera setmana abril

• Àmbit Rambla del Raval, 
Vázquez Montalban, Salvador 
Segui
Obra en curs

• Projecte d’Horts de Sant Pau
Fase redacció executiu

• Dinamitzacions a la via pública

Redissenyar els espais 
públics per a la seva 
veïnificació afavorint les 
dinàmiques de veïnals i de 
vida qüotidiana
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Plaça Sant Miquel



Balconada Moll de la Fusta



Voltes d’en Cirés



Rambla del Raval-Montalban-Seguí
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