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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:  
62 accions 

 
 
 
 
 





Total 15.300.000 € 



Fons per a foto 

Previsió execució 2019  

Pressupost executat < 2018 

Previsió execució 2020 

Suma total execució 2016-2020 

3.986.244 € 

7.550.911 € 

4.395.498 € 

16.176.538 € 

% execució a 2019 71,3% 



Espais de treball del Pla 

7 

Pla de Barris 
Grup Impulsor 

El Grup Impulsor vetlla per coproduir les actuacions del Pla de Barris,  
a més de definir els grups de treball i els processos. 

Grups de treball Accions i processos 
participatius 

PICI Salut 
Comunitàr

ia Raval 

Xarxa 
Laboral 
Gòtic 

Comissió 
Consell 
Escolar 

Xarxa 
Laboral 
Raval 

Àmbit 
Rambla 

del Raval  

Moll de la 
Fusta 

Can 
Seixanta 

Plaça 
Sant 

Miquel 

El Borsí 
Comissions 

Salut als 
Barris Gòtic 

Com. 
Seguiment  
Voltes d’en 

Cirés 

Voltes 
d’en Cirés 



Comunicació 
2018 

 
 

Eixos vertebradors del Pla de Barris RS GS 
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Dret a  
viure  

al barri 



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

1 
DIGNIFICACIÓ 

HABITATGE 



Principals línies 
 
• Programa de rehabilitació  

FAC Finques d’Alta Complexitat  
En marxa 

 
• Ajudes per a canvi de finestres  

En marxa 
 
• Estudi sobre pensions  Realitzat 

 
• Estudi ATRI Aument Sostre 

d’emergencia  Realitzat 
 

• Estudi canvi Oficines/Habitatge 
     Realitzat 
 
• Projecte aument sostre públic a 

Can Seixanta En marxa 
 

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

1 
DIGNIFICACIÓ 

HABITATGE 



Programa FAC 
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. 

 
 
 



Programa d’ajudes per 
canvi de finestres 

 

En què consisteix? 
 
• Programa extraordinari 

d’ajudes entre el 50-90% per 
canvi de finestres amb topall 
3.500 eur. 
 

• 2 convocatòries amb 44 
sol·licituds aprovades (19 
Raval i 25 Gòtic) 
 

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

• Previsió inici obres principi 
2020 

 
 
 



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

2 
EQUIPAMENTS  

I XARXES 
COMUNITARIES 



Principals línies 
 

• Projecte Rehab. Can Seixanta  
En marxa 

 
• Projecte dinam. joves Kn60Lab  

En marxa 
 
• Projecte i enfortiment del Borsí   

En marxa 
 

• Reforç X. Laboral Gòtic Realitzat 
 

• Reforç treball memòria Gòtic  
En marxa 

 
• Formació Nous Lideratges  

Finalitzada 3ª edició 
 
• Projecte Foto als barri Realitzat 

 
 

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

2 
EQUIPAMENTS  

I XARXES 
COMUNITARIES 



Joves kn60lab 
 

En què consisteix? 
 
• Projecte de mobilització activa 

dels i les joves del Raval 
(especialment les no 
vinculades) a partir dels seus 
interessos, opressions i 
necessitats. 
 

• Espai físic relacional a la 
Rambla del Raval obert tres 
tardes a la setmana. 
 

• Visibilització a partir de l’ús del 
futur equipament juvenil de Can 
Seixanta. 

 
• Treball sobre mirada 

professional cap als joves 







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

3 
SALUT  

COMUNITARIA 



Principals línies 
 

• Mediadores i referents comu- 
     nitàries de Salut (PICI)  En marxa 

 
• Caminades Raval i Gòtic En marxa 
 
• Xarxes sense gravetat En marxa 

 
• SASIR Salut Afectiva Sexual i 

Reproductiva En marxa 
 

• Abordatge del consum del Shabú 
    En marxa 
 
• Aquí T’escoltem  Finalitzat 
 
• Baixem al carrer En marxa 

 
• Taller de memòria Finalitzat 

 
 
 

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

3 
SALUT  

COMUNITARIA 



 
Salut sexual afectiva i 

reproductiva 

 
 

• Mirada innovadora d’abordatge de 
la promoció de la salut sexual des 
d’una perspectiva de drets  
 

• Model innovador d’aprenentatge 
20h formació + 9h acompanyament grupal 

 
• Pilotatge de 2 edicions a Ciutat 

Vella 
• Professionals salut comunitària 
• Professionals treballen amb joves 

 
• ESSIR de Bcn es planteja replicar 

aquesta experiència a altres 
districtes 
 

 
 



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 
EDUCACIÓ 



Principals línies 
 

• Suport Centres Educatius amb 
noves figures professionals 
En marxa 
 

• Reforç en millores TIC Finalitzat 
 

• Servei Acollida Drassanes i 
Baixeras En marxa 

 
• Projecte RAVALSTEAM  

Finalitzat 
 

• Projecte PROMETEUS En marxa 
 
• BAOBAB En marxa 

 
• Formacions Esportives i Pista 

Negra Finalitzat 
 
 

 

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 
EDUCACIÓ 



Perfils professionals  
psicosocials 

als centres educatius 

 
En què consisteix? 
 
S’assegura l’atenció global dels 
infants i les seves famílies en els 
centres escolars, facilitant el treball 
conjunt i la mirada comuna entre 
professionals de l’àmbit educatiu, 
social i de salut mitjançant 
l’ampliació de professionals dels 
centres:  
 
TIS Tècniques Integració Social  
ES Educador/a Social  
 
Esc. Collaso i Gil (1 ES)  
Esc. Rubén Darío (0,5 TIS, 0,5 ES)  
Esc. A. Baixeras (0,5 TIS, 0,5 ES) 
Esc. Drassanes (1 TIS, 1 ES) 
Institut Milà i Fontanals (1 ES)  
 



 
 

 
• Antecedents del projecte de 

Pista Negra 
 
• Recerca: Dinamitzacions de la Pista 

Negra i altres espais públics des d’una 
perspectiva de gènere 

• Observació no participant 
• Entrevistes joves i referents 
 

• Resultats: 
• Configuració i percepció dels espais 
• Pràctica esportiva de les noies 
• Dinàmiques relacionals 

 

• Recomanacions: 
• Formació 
• Intervenció física a les pistes 
• Gestió de les pistes: referents 

femenines, espais no mixtes, etc 
• Visibilització de l’esport femení 

 
 

Pistes esportives des 
d’una perspectiva de 

gènere 



Principals línies 
• Compra locals per a B.P.O 
     En marxa 
 
• Dinamització econòmica en urdú 

i bengalí Finalitzat 
 

• Impuls a l’Economia Social i 
Solidària: Finalitzat 

• 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 Finalitzat 
 

• Banc Recursos Mancomunats 
     En marxa 
• Barris d’Oficis En marxa 

 

Reforçar l’activitat econòmica 
de proximitat per potenciar la 
diversitat necessària als 
barris. 

5 
ACTIVITAT 

ECONOMICA 



Banc de Recursos 
Mancomunats  
de Ciutat Vella 

En què consisteix? 
 
• Projecte públic-comunitari de 

mancomunació entre entitats 
de recursos necessaris per 
activitats a la via públic. 

       (Districte CV, Bactiva, PdB, Itaka). 
 
• Reaprofitament de recursos 

en desús, foment de la 
compra pública responsable. 

 
• Projecte formatiu i generador 

de primeres oportunitats 
laborals per a joves del 
Districte. 

 



Dades globals 2018-19: 
 
150 entitats en l’ecosistema del projecte 
240 moviments de préstecs 
120 moviments de xarxa reaprofitament 
180 serveis de transport i muntatge 
30 joves participants 



Teixim Barris: 
Rehabilitació  

amb retorn social 

En què consisteix? 
 
• Projecte de rehabilitació de 3 

pisos carrer escudellers del 
Gòtic per a habitatge de gent 
gran en situació de risc 
habitacional amb un procés 
de formació i contractació de 
persones en situació d’atur 
de llarga durada. 

 
• 16 persones al procés 

formació i 8 contractades per 
l’obra. 70% inserció laboral 
posterior. 
 

• 6 persones grans vivint als 
pisos derivació de Serveis 
Socials i FIBS  

 





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

6 
VEÏNIFICACIÓ 
ESPAI PÚBLIC 



Principals línies 
 

• Balconada de Moll de la Fusta 
En definició 
 

• Jardins Voltes d’en Cirés 
     Finalitzada 
 
• Façana Casal Infantil Drassa.  

Execució. Final 11/2019 
 
• Plaça Sant Miquel 

En execució. Final 04/2020 
 

• Àmbit Rambla del Raval, 
Vázquez Mont. Salv. Seguí 
En execució. Final 11/2019 

 
• Millora entrades escolars  
     Ruben Dario, Drassanes,     
     Collaso i Gil 
 

 

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

6 
VEÏNIFICACIÓ 
ESPAI PÚBLIC 



Plaça Sant Miquel 



Plaça Sant Miquel 



Índex de renta familiar disponible 

DRETS SOCIALS: 
• FAC. Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat 
• Baixem al Carrer: Programa d’atenció persones grans que no poden baixar al 

carrer. 
• Xarxa sense Gravetat: Programa comunitari de treball de la salut mental 

 
 

EDUCACIÓ 
• Perfils Psicosocials a les Escoles: 62 professionals a les 39 escoles públiques 

dels barris. 
• BAOBAB: Programa de foment del lleure educatiu (caus/esplais) 
 

OCUPACIÓ 
• Barri d’Oficis: Programa de formació becada 
 Pr
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El PdB durant el 2020 – Districte de Ciutat Vella 

PdB Raval Sud - Gòtic Sud 2020. Projectes comuns 



PdB Raval Sud - Gòtic Sud 2020. Projectes singulars 

Índex de renta familiar disponible % de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

• Re-urbanització de la Pl. St Miquel   Finalització juny 2020 
• Projecte de re-urbanització de la balconada  Reformaulació  
• Millora dels entorns escolars    Finalització abril 2020 

 

DRETS SOCIALS: 
• Finestres: Projecte de subvenció de finestres per mitigar problemes derivats 

del soroll 
• Kn60 Lab Projecte de dinatmizació jove.  
• Salut comunitària Projecte Referents Comunitàries de Salut 

Projectes salut sexual i reproductiva 
 

EDUCACIÓ 
• Prometeus Programa d’acompanyament del pas de batxillerat a la universitat 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA: 
• Banc Recursos Mancomunats Acompanyament al projecte   
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El PdB durant el 2020 – Districte de Ciutat Vella 



Índex de renta familiar disponible % de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

El PdB durant el 2020 – Districte de Ciutat Vella 

Reflexions i reptes de futur 

 
• El nou PdB s’està treballant per un horitzó 2021-24. El PdB Actual té horitzó 

fins finals 2020.  
 
• Actualment encara s’estan negociant i treballant els pressupostos municipals 

de mandat i, per tant, fins a que no estigui ressolt no es pot anunciar quin 
import tindrà el nou programa. 

 
• Tots els barris on ja hi estem treballant tindran continuïtat en el següent 

PdB. Serà durant el 2020 que es definirà el grau i el tipus d’intervenció a 
cada barri i on es valorarà també la inclusió o no d’altres barris que, per la 
seva vulnerabilitat, podrien ser objecte tb d’un Pla de Barri.  

 
• El 2020 serà, per tant, un any d’execució de tot allò que estava previst en els 

PdB actuals i de definició del futur PdB 2021-2024. 
 



Moltes gràcies 
 

www.pladebarris.barcelona 
Youtube: bit.do/pladebarris 

 
 

http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
http://bit.do/pladebarris
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