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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 

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
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Desplegament  



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. 

 



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 

 



 
 
 
 
 
 
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) 



 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



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 

 

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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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 aprofundir en grans 
temes del barri 
(habitatge, joves, 
convivència, etc.) 

HABITATGE ESPAI PÚBLIC SOSTENIBILITAT 
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 



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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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  

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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