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Moderador
Notas de la presentación
El Pla de Barris TP-CP. 5’: Desplegament i prioritats 2021. 15’: Processos participatius: 10’Projectes d’àmbit educatiu: 10’Prioritats i espais de treball. 5’: Governança. 5’: Rols i funcions Comissió Seguiment: 10’: 
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El Pla de Barris TP-CP  
Visió global 



PRESSUPOST: 
11.400.000 euros 
(+pressupost habitatge) 
2.850.000 Despesa corrent 
8.550.000 Inversió 
 
CALENDARI: 
2021-2024 

32 PROPOSTES  
ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 

 
 Educació i salut pública 
  
 Drets socials, equitat de 
 gènere i acció comunitària 
 
 Habitatge 
 
 Ocupació, impuls econòmic 
 i economia social 
 
 Espai públic i accessibilitat 
 
  
 Sostenibilitat ambiental i 
 emergència climàtica 



PdB-TP-CP 

Moderador
Notas de la presentación
Presentació i explicació de la pàgina web i accés al document 

https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/137
https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/137
https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/137
https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/137
https://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/137


METODOLOGIA DE TREBALL 
 DESPLEGAMENT PROPOSTES 

 
Proposta 1. Millora de l’Escola El Turó i impuls d’un nou projecte educatiu 
 
Accions:  
1.1 Rehabilitació i millora de l'escola El Turó  
1.2 Impuls projecte educatiu 
 
Agents a implicar: 
Equip directiu Escola El Turó, AFA, Consorci d’Educació de Barcelona 
(CEB), CRP, ICUB, Districte, Pla de barris, Taula d’infància.  
 
Calendari: 
 
 

NÚM ACCIÓ Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des Gener Febrer Març Abril 

  
EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA 

                          

1 
 Millora de l’Escola El Turó i impuls d’un nou projecte educatiu 

                          

1.1 
Rehabilitació i millora de l'escola El Turó  

  Inici definició amb escola, CEB, Dtte                   

1.2 
Impuls projecte educatiu 

  Inici definició amb escola, CEB, Dtte                   

Moderador
Notas de la presentación
Agents a implicar o a informar per connectar amb altres propostes que puguin estar relacionades



7 

Desplegament  

Moderador
Notas de la presentación
Priorització línies a desplegar a partir d’aquest mateix mes i durant el que queda del 2021, que hem de començar a definir als espais de treball i/o amb les entitats, professionals, veïnat... Desplegament d’aquestes i altres projectes que en diem transversals o estructurants, que ja inicien des d’ara mateix.Explicació de 2 projectes que ja han iniciat i que estem començant a fer difusió



LÍNIES PRIORITÀRIES 2021 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC 
I. Definició i treball projectes Comerç i Ocupació 

 

ADOLESCENTS I JOVES 
I. Extraescolars 
II. Lleure 
III. Reforçar i complementar intervencions integrals i coordinades amb adolescents i joves. 

EDUCACIÓ 
I. Escola El Turó 
II. Implementació projectes educació i cultura  
 

PROCESSOS PARTICIPATIUS/ESPAIS DE SEGUIMENT:  
I. Parc del Turó de la Peira  
II. Balcó d’equipaments 
III. Entorns Escola Amor de Dios 
 



Desplegament 2021 
              Educació i salut pública 
 

 Millora de l’Escola El Turó i 
impuls d’un nou projecte 
educatiu 

 Incorporació de nous perfils 
professionals als centres 
educatius. 

 Projecte d’educació i cultura 
que treballi a través de les 
arts escèniques com a eina 
socioeducativa i de 
desenvolupament d’infants i 
joves. 

 Enfortir i incrementar 
l’oferta existent d’activitats 
de lleure i extraescolars. 

 Promoure les transicions 
educatives al postobligatori. 

 

              Drets socials, equitat de 
 gènere i acció comunitària 

 
 Projecte de promoció de la 

conciliació. 
 Reforçar i complementar 

intervencions integrals i 
coordinades amb adolescents i 
joves. 

 Treballar per la inclusió i 
reconeixement de la diversitat 
cultural i d’origen. 

 Promoure accions que contribueixen 
a la millora de la capacitació digital 
dels veïns i veïnes i al trencament 
de l’escletxa digital. 

 Donar suport i promoure accions 
per a la prevenció i la disminució 
del consum de tòxics i alcohol. 

 

Moderador
Notas de la presentación
Reforçar i complementar intervencions integrals i coordinades amb adolescents i joves.Accions per potenciar i reforçar els projectes d’ocupació, d’abandonament prematur i de foment de l’oci saludable i l’educació en el lleureAcció comunitària per a la inclusió de joves en entorns de complexitat (revisió del projecte 10 a 1) i per a joves amb situacions d’abandonament d’estudis i atur, o en situació administrativa irregular amb l’objectiu de vincular-los al territori i a circuits d’inserció educativa o d’ocupacióProjecte per potenciar la participació dels i les joves en el processos educatius, laborals, associatius a través de les expressions artístiques a l’espai públic (murals, grafitis, teatre, concerts…), involucrant-los i treballant el reconeixement positiu de la diversitatIdentificar els espais de trobada existents per a joves per fer un plantejament conjunt entre els equipaments i serveis actuals per potenciar-losEls projectes de prevenció de consums i foment de les relacions afectivo-sexuals positives es definirien durant la tardor (setembre-desembre 2021) i el seu desplegament seria durant el 2022. La idea és poder pensar aquests projectes a escala Districte perquè, amb petits matisos entre ells, estan presents a gairebé tots els barris i es valora com positiu el poder desplegar un projecte a escala Nou Barris que pugui tenir adaptacions en l’aterratge a cada territori. 



Desplegament 2021 
              Habitatge 
 

 Estudi previ programa 
Finques d’Alta Complexitat. 

 

              Ocupació, Impuls 
 econòmic i Economía 
 Social 
 XARSE (Xarxa de Resposta 

Socioeconòmica)  
 Programa d’homologació d’estudis 
 Programa integral de suport i 

enfortiment del comerç  i 
l’economia de proximitat 
 
 

 

              Espai públic i accesibilitat 
 

 Execució 1a Fase Balcó 
d’equipaments. Seguiment 

 Procés de participació Parc 
TP 

 Entorns Amor de Dios 
 

                   Sostenibilitat 
 

 Campanyes de sensibilització  
Definició  

 Xarxa de proximitat d’espais 
climàticament confortables. 
Definció 

 

Moderador
Notas de la presentación
Comerç i economia de proximitat. A partir del mes vinent començarem a treballar amb Districte i Barcelona Activa per planificar en el marc de les accions ja existents i previstes en el Pla de comerç de districte, com reforçar i planificar accions concretes que amplifiquin i ens ajudin a revitalitzar el comerç i  l’ocupació a través de l’economia de proximitat i ESS.



 
 
 
 
 
 
1. Suport en la sol·licitud d’ajuts econòmics i gestions telemàtiques associades 
2. Orientació als recursos i serveis disponibles a cada territori 
 
Desde la XARSE, s’impulsen també dos recursos d’utilitat per fer front a la situació actual: 
• Acompanyament a l’Economia Familiar: orientació i formació individualitzada per gestionar 
i planificar pressupostos, prevenir deutes, controlar despeses... 
• Trobades Grupals de Suport Emocional: acompanyament per abordar el patiment causat 
per aquesta crisi i fer front als efectes emocionals ocasionats. 
CITA PRÈVIA 
• Persona usuària: truca directament al telèfon del punt corresponent. 
• Servei o Entitat: deriva la persona usuària internament, al correu electrònic del punt 
corresponent (dades personals + tel + barri + demanda). 
 

XARSE TURÓ DE LA PEIRA -CAN PEGUERA 
(Barris: Turó de la Peira i Can Peguera) 

653 40 66 35 
Álvaro Parra (aparra@insercoop.org) 

XARSE  
(xarxa de resposta socioeconòmica) 

Moderador
Notas de la presentación
La Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) s’impulsa conjuntament des de Pla de Barrisi Barcelona Activa per atendre les persones que han patit un empitjorament de les seves condicions bàsiques de vida arrel de la crisi sanitària de la Covid-19 i que, per diferents motius (manca d’informació, de competències digitals, de comprensió del llenguatge burocràtic o d’accés a internet...), necessiten un assessorament i/o acompanyament per accedir als recursos/ajuts existents.Actualment, existeixen11 punts d’atenció presencial a la ciutat de Barcelona.Què ofereix la XARSE?Suport en la sol·licitud d’ajuts econòmics i gestions telemàtiques associadesOrientació als recursos i serveis disponibles a cada territoriDesde la XARSE, s’impulsen també dos recursos d’utilitat per fer front a la situació actual:• Acompanyament a l’Economia Familiar: orientació i formació individualitzada per gestionar i planificar pressupostos, prevenir deutes, controlar despeses...• Trobades Grupals de Suport Emocional: acompanyament per abordar el patiment causat per aquesta crisi i fer front als efectes emocionals ocasionats.La voluntat de la XARSE és treballar en xarxa amb els serveis i entitats de cada territori, identificant necessitats no cobertes als territoris i articulant accions de resposta conjunta davant de l’actual situació. COM ACCEDIR?



 
 
 
 
 
 

Programa d’homologació d’estudis no 
universitaris 

En què consisteix? 
 
• Creació d’un servei 

d’assessorament, acompanyament 
jurídic i subvenció econòmica per 
facilitar l’homologació dels estudis 
cursats a l’estranger. 
 

• És un servei que es presta amb cita 
prèvia al telèfon: 93.276.89.96 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
És un programa amb uns molts bons resultats i aprofitament i que facilita que persones amb titulació puguin accedir a millors feines i ampliar el ventall de possibilitats de trobar-ne Ja comença i en breu farem cartelleria específica per TP-CP



Programa de suport 
a la convalidació 

d’estudis   

En què consisteix? 
• Creació d’un servei 

d’assessorament, acompanyament 
jurídic i subvenció econòmica per 
facilitar l’homologació dels estudis 
cursats a l’estranger. 

 
• Des de l’any 2019 s’ofereix també 

oportunitat de demanar cita en horari 
de tarda i s’estén el servei a 
Roquetes i Trinitat Nova i ara a TP-
CP i Prosperitat.   

 
• Al llarg del 2019 s’han atès 210 

persones al servei i s’han obert 118 
expedients nous.  
 

• S’han presentat al departament 
d’Ensenyament 22 expedients. 

 
• Dels expedients presentats, 

disposem de cinc resolucions 
favorables.   
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Procesos participatius 



Processos participatius 2021 

Parc del Turó de la Peira 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Procés de participació previ al projecte de 
transformació del Parc del Turó de la Peira 
 
 Empresa encarregada: Voltes. Cooperativa 

d’arquitectura 
 Equip especilitzat en procesos de 

participació (arquitectes, mediadors/es 
socials…) 

 5 Fases. Comissió de seguiment procés.  
 Fins juliol. Setembre BIMSA fa l’encàrrec a 

equip redactor 
 
 
 Comissió de seguiment d’obra 1ª Fase 

d’execució del Balcó d’equipaments de Can 
Peguera 
 
 Convoca: Pla de barris i Districte 
 Possibilitat d’incloure a entitats de TP 
 Espai obert per incloure altres agents 

 

Moderador
Notas de la presentación
PARC: Un cop enviat aquest estudi a BIMSA, a on tindrem un diagnòstic (estudi social i urbà) de l’àmbit general del pla (a on es vol intervenir al parc, determinar les coses físiques a canviar i projectar nous usos...), ells decidiran si convocar un Concurs d’idees o un altre model per fer la proposta d’intervenció. En qualsevol cas el procés de participació tot just comença i el projecte es farà amb aquesta priorització, amb la intenció que aquests processos al voltant del parc puguin ajudar també a treballar altres aspectes transversals que es connecten (esports, convivència, gènere, jove...)BALCÓ: Malgrat no és ben bé un procés participatiu, serà un espai de seguiment d’obra que persegueix mantenir la línia d’incloure al veïnat i actors implicat en aquesta obra implicats i informats. Serà un espai a on les entitats seran convocades´. 

https://voltes.coop/


Procesos participatius Previstos 

 Procés de participació per definir espais d’estada i de joc a la proposta d’ Intervencions 
estratègiques a l’espai públic als dos barris (Pacificació i millora entorns Escola Amor de 
Dios) 

 
 

 Acompanyament a les entitats esportives, socials i de lleure per  Impulsar accions per promoure 
l’acivitat física i l’esport 

 
 

 Creació d’un Observatori social de Can Peguera 
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Projectes d’àmbit educatiu 
2021 



 
CALENDARI: 
Setembre 2021- 
2024 

  
Educadora social 
TIS (Tècnica d’Inserció Social) 
Educadors/es emocionals (EMO) 
Reforç de l’accés al servei MALL (Mestra 

d’Audició i Llenguatge) 
CREDTIC (Centre de Recursos Educatius 

per a Alumnes amb Trastorns del 
Desenvolupament i la Conducta) 
 
 

 Escola El Turó 
 Escola Calderón de la Barca 
 IES Barcelona-Congrès 
 

Educació i salut pública: 
ESCOLES ENRIQUIDES, 

INCORPORACIÓ DE NOUS 
PERFILS PROFESSIONALS 
ALS CENTRES EDUCATIUS 

Moderador
Notas de la presentación
1 educadora per centreEMO a les escoles que ho demaninProjecte que recolzem des dels seus inicis i que actualment té una part que ja assumeix el Consorci d’Educació de Barcelona i una altre que continuem assumint nosaltres, perquè és un projecte que ha demostrat la seva eficàcia per garantir una atenció integral dels infants dins les escoles, i per tant d’un millor èxit escolar i personal d’aquests. 



CALENDARI: 
Setembre 2021- 
2024 

Projecte d’educació i cultura que treballi a través de les 
arts escèniques com a eina socioeducativa i de 
desenvolupament d’infants i joves: 
 
• Ensenyaments artístics dins horari lectiu. 

Tàndem amb professorat 
• Extraescolars 
• Reforç alumnes amb talent 

 
• Fase de definició 
• Connexió amb el barri 
• Objectius comuns i de col·laboració entre centres 

 
 
 Escola El Turó 
 Escola Calderón de la Barca 
 IES Barcelona-Congrès 
 Les Basses, Can Basté 
 Altres propostes específiques 
 
 
 
 

Educació i salut pública: 
CAIXA D’EINES 

D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 



 
CALENDARI: 
Setembre 2021- 
2024 

I. Rehabilitació i millora de l’escola. En 
coordinació amb el projecte Entorns 
Escolars i Transformem els patis.  
 
 
 

II. Impuls projecte educatiu. Treballat 
conjuntament amb la Comunitat 
educativa, els projectes Caixa d’eines 
i Escoles Enriquides.  

 
 
 
 
 

Educació i salut pública: 
MILLORA DE L’ESCOLA EL 

TURÓ  
I IMPULS PROJECTE 

EDUCATIU 

Moderador
Notas de la presentación
Rezolzem al CEB per fer possible la millora d’aquesta escola i de les possibilitats d’aprofitament educatiu per part de l’alumnat que hi assisteix o assistirà a partir d’ara



 
CALENDARI: 
Abril 2021- 2024 

I. Diagnosi inicial projecte Baobab curs i 
estiu per reforçar i promoure lleure 
socioeducatiu (esplais, caus...) i 
reforçar l’oferta d’estiu (Taula 
d’Infància) 
 
 

II. Reforç activitats de lleure d’estiu per a 
joves. Activitats obertes a l’espai 
públic durant juliol i agost.  

 
 
 
 
 

Educació i salut pública: 
Fomentar projectes de lleure 

educatiu de base comunitària 

Moderador
Notas de la presentación
Diagnosis, també començarem a treballar amb la taula d’infància per valorar com podem reforçar les propostes existents actualment i l’oferta i necessitats que es detecten. 



 
CALENDARI: 
2021-2024 

I. Projecte Prometeus. Definició 
 

Tallers i activitats per democratitzar 
l'accés a la universitat, l’acollida i 
acompanyament dels i les estudiants a 
les universitats i la mentoria social i 
educativa, on persones joves voluntàries 
esdevenen referents positius per als nois 
i noies 
 
Entrevista joves 
 
 
 
 

Educació i salut pública: 
Promoure les transicions 

educatives al postobligatori 

Moderador
Notas de la presentación
definició 1r trimestre 21-22 i engegar al 2n trimestre del 2022De moment es començarà a desplegar en la versió original que està enfocada específicament a acompanyar i facilitar als joves que entrin a la universitatSabem que aquí i havia la proposta de treballar per incloure acompanyament perquè puguin accedir a cicles superiors. S’haurà d’estudiar perquè el concepte és diferent. 

https://afev.cat/projectes/prometeus/
https://play.cadenaser.com/audio/1619514851_137590/


 
CALENDARI: 
2021-2022 

 
Servei d’orientació, suport i facilitació 
d’eines i recursos a aquells estudiants de 
batxillerat que triïn la temàtica de 
l’alimentació i el que l’envolta (sectors 
productius i consumidors, amb una 
mirada de salut, ecològica, global i ètica) 
com a eix central del seu Treball de 
Recerca (TDR). Es desenvoluparà durant 
el 2021, en el marc de Barcelona Capital 
Mundial per l’alimentació Sostenible 
 
 

Educació i salut pública: 
Projecte de Treballs de 

Recerca i Alimentació  



IMPORT: 
150.000 euros 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

 
1. Estudi participat per fer la millora i 

pacifiació dels entorns de l’escola, en 
relació amb la modificació del Parc 
del Turó.  
 

2. Millora dels entorns de l’escola amb 
criteris de millora d’espais d’estada i 
joc. 

 
 

Educació i salut pública: 
Entorns Escola Amor de Dios 
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Prioritats i espais de treball 
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ESPAIS DE TREBALL  
I Jornada de presentació del PdB i treball. Maig 

 

EDUCACIÓ/ 
SALUT 

DRERTS 
SOCIALS 

ACTIVITAT 
ECONÒMICA 

A) Sessions temàtiques 
per aprof undir en grans 
temes del barri 
(habitatge, joves, 
conv ivència, etc.) 

HABITATGE ESPAI PÚBLIC SOSTENIBILITA T 
AMBIENTAL 

Comissió de seguiment i/o Consell de Barri 

Taula Salut als 
 barris 

 
Taula d’Infància 

 

 
Taula Jove 

 

Xarxa de suport TP-
CP 

Taula de Gent Gran Grup treball alcohol 

Taula laboral CP 
 

Taula Activitat 
Econòmica 9B 

 

Comissió Balcó 
 

Comissió Parc 

Moderador
Notas de la presentación
Relació d’espais de treball en el barri per eixos temàtics de PdB



Model de governança 
Comissió de seguiment del Pla de Barris: Objectius 

 
a) Planificació general del programa 
b) Seguiment del desplegament del Pla de Barris 
c) Recollida i accés a informació sobre el Pla de Barris 
d) Control i rendició de comptes 

Trobades 
periòdiques 

Taules temàtiques o 
sectorials: 
 
a) Seguiment sectorial del 

programa 
b) Definició compartida de 

propostes d’actuació. 

Trobades 
bimen-
suals o a 
demanda 
del 
programa 

Processos participatius i 
grups de treball i de 
coproducció: 
 
a) Incorporar la visió ciutadana a 

projectes concrets (diversitat i 
pluralitat) 

Convo-
catòria 
ad hoc 
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Moderador
Notas de la presentación
Les Comissions de Seguiment estan formades per veïns i veïnes i per entitats del territori i tenen com a objectiu vetllar pel bon desplegament del Pla de Barris i fer-ne el seguiment, a través de reunions periòdiques, cada dos o tres mesos.Es contitueix amb les entitats que ara en formen part, però sempre estarà oberta a acollir a noves entitats i veïnat a títol individual interessat a participar. També poden participar de manera esporàdica. 



COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
PROPERES TROBADES 2021: 
 
Juny (finals): Decidir data 
Setembre (finals): Decidir data 
Desembre: Decidir data 
 
INTEGRANTS ACTUALS, 24 Entitats: 
Casal Infantil Turó, Centre Obert Tronada, 
Casal de Barri La Cosa Nostra, AMPA Amor 
de Dios, AMPA Calderón de la Barca, AMPA 
Turó de la Peira, Enriquezarte, CCD Turó, Les 
Basses, Associació Comerç, AVV Turó de la 
Peira, AVVCan Peguera, Oratori, Xarxa 
solidaria, Casalet del Turó, Club Montsant, 
Dones de Can Peguera, Dones dominicanes , 
TASCA Acció Social, Can Ensenya, Penya 
Barcelonista, Eix nou barris, Foment de la 
participació TP, Casal de gent gran Can 
Peguera 
 
CAP DE PROJECTE: 
Xitlali Hernández Martínez  
xhernandezm@bcn.cat 
Telèfon: 618 68 20 35  

Moderador
Notas de la presentación
Convidar-los a participar de les taules, espais de treballs creats o específics, a fer difusió dels projectes que ja s'endeguen per arribar al màxim nombre de persones que se'n beneficiïn, apropar-se a mi i a Sonia per fer propostes, consultes, suggeriments.... Pròximes Comissions de seguiment: PropostaJuny, finalsSetembre, finalsNovembre, finals (o desembre)

mailto:xhernandezm@bcn.cat


Moltes gràcies 
 

www.pladebarris.barcelona 
 

https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/el-turo-de-la-peira-i-can-
peguera/inici  

 
Youtube: bit.do/pladebarris 

http://www.pladebarris.barcelona/
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