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El Grup Impulsor
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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

Educació Convivèn-
cia

Memòria 
històrica Polígon

Cultura i 
cicle 
festiu

Salut

Carrer 
Caracas

Plaça Mn. 
Cortinas

Espai 
Cases 

Barates
Habitatge

Camp de 
Futbol BV



Ordre del dia
1. Educació:

– Projecte singular de música a l’IE El Til·ler.
– Caixa d’Eines.

2. Drets socials:
– BonPasJoc, juguem al carrer.
– Estiu jove al Bon Pastor.

3. Activitat econòmica:
– Pla de treball del Polígon.
– Pla de dinamització econòmica de Baró de Viver.

4. Ecologia Urbana:
– Club de Lluita.
– Proposta final remodelació carrer Caracas.
– Clavegueram de Baró de Viver.
– Reforma plaça Mossèn Cortinas.
– Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat.

5. Presentació del PdB (imatge, comunicació, etc.).
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1. Educació
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Projecte singular de música a l’IE El Til·ler

Filosofia:
o Construcció del coneixement de la tècnica i llenguatge musicals a 

través de la veu, el cos i els instruments.
o Processos creatius que generin oportunitats d’expressió i noves 

mirades.

Intervenció:
 Empoderar l’especialista de música.
 Classes grupals i col·lectives.
 Coneixement a partir de la pràctica.
 Potenciar la figura multidisciplinària del músic/artista.
 Treball del moviment: El cos com a mitjà d’aprenentatge i objecte sonor.
 Foment de la motivació intrínseca.
 Creativitat com a mitjà d’aprenentatge integral i objectiu motivador.
 Coneixement artístic i foment de la visió crítica.
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Projecte singular de música a l’IE El Til·ler

La intervenció en horari escolar:
o Des de P3 a 1r d’ESO: 2h a la setmana.
o Adaptació a cada franja d’edat: Ukelele, set de percussió i veu.
o “La nave va”, òpera a l’escola.

La intervenció en horari extraescolar:
 Musiteca: espai d’autoaprenentatge acompanyat. 

Nou model d’equipament cultural per al barri del Bon Pastor.
 Tallers musicals.
 Vozes.
 Taller de músics.
 Escola Municipal de Música de Sant Andreu.



8

Caixa d’Eines. Ensenyaments artístics als centres 
educatius de l’Eix Besòs

Tallers d’intervenció artística:
o Descobrim el circ.
o Imatgeria festiva.
o Corrandescola.
o Projecte musical de centre.
o Crea un videoclip amb una 

cançó original.
o Projecte de dansa de centre.
o Difusió de la lectura.
o Ciència ciutadana.

Residències d’artistes: relacionar 
processos artístics amb 
processos educatius
o Creadors en residència.
o Espais C- Residència d’artistes a 

l’Escola.
o Tot dansa.
o Cinema en curs.
Escola Baró de Viver i L’Esperança: 
12 de juny.
Escola La Maquinista: 
16 de juny.
Escola Bon Pastor i Institut Dr. Puigvert: 
7 de juliol.
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Projectes educatius d’aquest curs

Educació en el lleure:
o Donar suport al projecte Baobab 

amb l'objectiu de desenvolupar 
l'educació en el lleure als barris.

o Donar suport al projecte Temps 
de joc durant els caps de 
setmana.

Reforç àmbit escolar:
o Escoles enriquides - perfils 

professionals.
o Patis oberts i Biblioteca oberta a 

l'escola Baró de Viver.
o Projectes de comprensió lectora.

Ensenyaments artístics:
o Dinamització cultural als barris.
o Versió Ciutat Dansa.
o Projecte 4 Cordes.
o Projecte de fotografia per a l'alumnat 

de 6è Bernat de Boïl.
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2. Drets socials
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BonPasJoc, juguem al carrer

Objectius:
o Oferir un espai lúdic per a infants i famílies al barri del Bon Pastor.
o Potenciar el servei lúdic dels diferents espais del barri com a un element integrat i 

integrador en el conjunt de dinàmiques socials de la comunitat de barri del Bon 
Pastor i el seu entorn més immediat.

o Fomentar la convivència i la cohesió social.
o Apropar l’espai de joc a les famílies per tal de que pares i fills comparteixin una 

estona lúdica, d’aprenentatge i alhora divertida.
o Acostar el recurs a les famílies que no són usuàries habituals d’altres recursos amb 

seu pròpia (Centre cívic, Biblioteca, Sala jove...).

Intervenció:
 Espai itinerant lúdic familiar i gratuït per diverses places del Bon Pastor.
 Cessió de jocs i joguines, recurs com a un espai familiar.
 De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30h del 10 de Juliol al 15 de setembre.
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Estiu jove al Bon Pastor
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Projectes socials d’aquest curs

Salut:
o Suport i ampliació del programa 

Amics i Circ.
o Col·laboració amb el programa 

Es-for-sa't.
o Projecte BuenPasTube (dins de 

l’Es-for-sa’t Júnior).
o Projecte Compartint coneixences 

(espai lúdic petita infància).
o Caminades amb gossos per la 

llera del riu.
o Activa't als parcs Bon Pastor.

Convivència i cohesió:
o Programa d'acompanyament al 

reallotjament de les Cases Barates.
o Suport al projecte Temps de Dona a 

Baró de Viver.
o Suport al projecte “I’m here” (logo jove 

Bon Pastor).

Cultura i cicle festiu:
o Suport a la Festa Major de Baró de 

Viver.
o Suport al Bon Viver de les Arts.
o Suport al projecte Bum Bon Pastor.
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3. Activitat 
econòmica
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Pla de treball dels Polígons industrials

Mesures: 
 Incorporació d’una figura de dinamització industrial.
 Cartera de serveis i programes adaptats per empreses del polígon.

Accés al finançament, cerca de talent, tràmits i gestions municipals, suport en la 
internacionalització, àrea comercial i de màrqueting, promoció i difusió del Pla 
Reempresa, informació i assessoria en certificacions, subvencions, licitacions, etc.

 Programes d'economia verda i circular.
 Enfortiment de la cooperació empresarial.
 Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat: Alencop, Nau 

d’entitats.
 Poligoneres: Transversalitat de gènere.

o Transformació urbana des de la vida quotidiana a partir de marxes exploratòries.
o Món laboral i gènere: assessorament i acompanyament en la incorporació de la 

perspectiva de gènere a les empreses, suport implantació Plans d’igualtat i 
protocols contra l’assetjament, foment de l’ocupació de qualitat de les dones, 
suport a les empreses liderades per dones.
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Pla de dinamització econòmica de Baró de Viver

Objecte 
Realització d’un Pla de dinamització econòmica per al barri de Baró de 
Viver, fent èmfasi en la dinamització comercial i dels locals buits 
existents.
 Detectar les mancances i necessitats al barri en matèria de comerç.
 Estudiar l’estat del teixit comercial del barri.
 Preveure mesures de suport i millora als comerços ja existents.
 Desenvolupar les mesures recollides al Pla de xoc d’enfortiment 

entre els teixits comercial i industrial del barri del Bon Pastor i Baró 
de Viver.

 Identificar les oportunitats d'activació econòmica que poden tenir 
cabuda a la zona.

 Buscar sinergies i interaccions amb altres agents econòmics del 
territori.
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Pla de dinamització econòmica de Baró de Viver

Tasques
o L’explicació comerç a comerç del catàleg de serveis de comerç i la 

connexió d’aquests amb el servei d’assessorament i formació ofert 
per Barcelona Activa.

o La sensibilització per a l’impuls de la compra mancomunada.
o Un projecte pilot de millora de l’eficiència energètica, de la imatge 

exterior del local i de l’accessibilitat.
o Detallar la implementació d'alguna de les recomanacions del Pla de 

xoc d’enfortiment entre els teixits comercial i industrial del barri del 
Bon Pastor i Baró de Viver.

o L’assessorament comercial individualitzat i intensiu.
o La promoció de les bones pràctiques a través del reconeixement 

públic i d’incentius o premis.
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4. Ecologia urbana
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Club de Lluita de Baró de Viver



DIAGNOSI
PROBLEMÀTICA FUNCIONAL
Organització general (circulacions)
• Separació entre vestidor, serveis i 

sauna.
• Els vestuaris descentralitzats 
• Manca de dutxes (baix rendiment)
• No hi ha bany/vestuari adaptat.
• Multitud de desnivells i rampes.
• L'accés a l'administració per zona 

de vestuaris. 
• No hi ha control de l'accés
Espais esportius: 
• La sala gran és suficient per 

l'activitat esportiva
• Exposició a cops de façana nord-

est (Vidriada). 
• No hi ha espai per espectadors, ni 

accés directe.
• El gimnàs no presenta cap 

deficiència
Camp de futbol: 
• No hi ha un espai reservat per 

espectadors.

Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver projecte executiu, maig 2017

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?



DIAGNOSI
PROBLEMÀTICA D’EFICIÈNCIA I CONFORT
Coberta:
• Aïllament: Pont tèrmic generalitzat en l’estructura.
• Policarbonat: Insuficient aïllament de l’estructura. 

Perforacions de ventilació tancades. Grafitis que 
disminueixen la il·luminació natural.

• Panels sandvitx en mal estat (descompostos).
• Canals: teles molt resseques fetes sobre xapa 

sense aïllament
Estanqueïtat/Sanejament:
• Falta d’estanqueïtat en la part inferior de les 

façanes nord-est i nord-oest (en porta anul·lada)
• Problemes greus d’evacuació en tots els desaigües.
Instal·lacions:
• Electricitat: caos en les conduccions, quadres en 

contacte amb el termo de ACS, salten els limitadors.
• Enllumenat: Làmpades fluorescents obsoletes.
• Ventilació: Extracció en coberta sense 

recuperadors, sense esmorteïdors. (no la utilitzen). 
Ventiladors cegats (tampoc s’utilitzen).

• Clima: aparells autònoms amb unitats exteriors en 
façana.

• ACS: Sistemes d’acumulació elèctrics autònoms.
• ACS: Pressió insuficient a les dutxes.
Materials: 
• Alguns paviments dels vestuaris bastant deteriorats. 
• A l'accés principal la rampa de morter amb forats.

Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver projecte executiu, maig 2017
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Club de Lluita de Baró de Viver

Superfície 
útil (m2)

Superfície 
útil (m2)

Sala esportiva-principal 189.51 126.3 persones 189.51 80.0 persones 126 persones
Sala musculació-Gimnàs 45.41 9.1 persones 45.37 9.0 persones 9.07 persones

Subtotal esportiu 234.92 m2 234.88 m2

Hall 24.75 12.4 persones 20.91 4.0 persones 10.5 persones
Reunions 15.13 1.5 persones 14.92 2.0 persones 1.49 persones
Control 14.92 2.0 persones 1.49 persones

Subtotal administració accés 39.88 m2 50.75 m2

Vestuari 1 (Enderroc) 10.92 5.5 persones 24.12 16.0 persones 12.1 persones
Vestuari 2 (Enderroc) 10.92 5.5 persones 23.91 16.0 persones 12 persones
Vestuari 3 (Existent) 15.04 7.5 persones 15.04 9.0 persones 7.52 persones
Sauna 3.05 2.0 persones 3.05 2.0 persones 2 persones
WC (3 unitats) 15.93 5.3 persones
Lavabo adaptat 3.54 1.0 persones 1.18 persones

Subtotal Vestuaris 55.86 m2 69.66 m2

Instal·lacions - Clima 6.54 - persones - persones
Instal·lacions - Calderes 7.28 - persones 7.28 - persones - persones
Passadís/distribuidors 36.90 - persones 16.80 - persones - persones
Magatzem 22.40 0.6 persones 14.92 1.0 persones 0.37 persones

Subtotal altres 66.58 m2 45.54 m2

TOTAL ÚTIL 397.24 m2 400.83 m2 184 pers.

TOTAL CONSTRUIDA 436.60 m2 436.60 m2 140 pers.

Capacitat
Segons CTE

Capacitat
Segons CTE

ESTAT ACTUAL PROPOSTA
Capacitat real 

máx.



PROPOSTES
OBJECTIUS FUNCIONALS
• Programa funcional similar al 

estàndard SAL 2
• Àrees funcionals diferenciades:

Àrea esportiva
Àrea de vestidors
Àrea social

• Accés directe a les tres àrees
• 2 vestidors amb 4 dutxes i 10 m 

de banc (32 persones per torn)
• 1 vestidor adaptat (existent)
• Control d’accés des de oficina
• Magatzem amb accés a pista
• Concentració d’instal·lacions

SANEJAMENT
Evacuació:
• Aixecament del nivell de terra de 

vestidors
• Nou col·lector interior seguint el 

passadís amb pendent suficient.
• Pericó de bombament en l’accés
• Substitució de connexió al 

pericó general.
Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver projecte executiu, maig 2017

Coberta:
Canals: aplicació de 8cm de poliuretà projectat 
sobre xapa de suport i aplicació superior de tela 
asfàltica autoprotegida.



PROPOSTES

Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver projecte executiu, maig 2017

EFICIÈNCIA I CONFORT
ACS:
• Centralització dels acumuladors: 

existent 500l i nou 1000l
• 7 Col·lectors solars tèrmics de 

2,68m2.

Ventilació i clima:
• Sales d’esport i vestidors: 

recuperadors de calor amb 
preescalfament d’aire

• Sales de control i reunions: 
recol·locació d’unitats 
autònomes amb unitats exteriors 
en coberta.

Electricitat i il·luminació:
• Quadres de comandament i 

protecció en zona control
• Substitució de cablejat 

d’il·luminació
• Substitució de lluminàries de 

sales d’esports per làmpades de 
lets
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Clavegueram de Baró de Viver

Terminis:
o Termini d’execució total de l’obra de 7 mesos, dividit en dos fases 

de 3 i 4 mesos respectivament.
o La primera de les fases comportaria l’execució dels àmbits 1, 2 i 3 

(carrer Clariana) i àmbit 6 (plaça del Baró de Viver) i es plantejaria 
amb un termini d’execució de 3 mesos.

o La segona de les fases comportaria l’execució dels àmbits 4 i 5 
(carrer Campins). Per aquestes dues actuacions es planteja un 
termini total de 4 mesos, quedant dividides en 2 mesos cada una.

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?
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Clavegueram de Baró de Viver
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Clavegueram de Baró de Viver
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Clavegueram de Baró de Viver

Àmbit 1
o Al carrer Clariana entre el carrer de la Ciutat d’Asunción i el carrer del Beat 

Domènec Savio, anul·lació del col·lector actual i l’execució d’uns 151 
metres de nou col·lector D600.

Àmbit 2
o A la cruïlla del carrer Clariana amb el carrer del Beat Domènec Savio, 

generació de nous elements de recollida d’aigua i la modificació de les 
pendents de les rigoles i calçada.

Àmbit 3
o Al carrer Clariana, rehabilitació del col·lector T130 que existeix entre el 

carrer del Beat Domènec Savio i el carrer de Tiana. Eliminació del punt baix 
existent.

Àmbit 6
o A la plaça Baró de Viver, drenatges longitudinals en forma d’espina de peix 

connectat amb els embornals i millora del sauló existent. Retirada de dues 
de les jardineres amb problemes de drenatge.
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Clavegueram de Baró de Viver

Àmbit 4
o Al tram de carrer Campins entre el carrer de la Ciutat d’Asunción i el 

carrer del Beat Domènec Savio, anul·lació del col·lector actual 
D400a i derivació de tots els embornals i claveguerons fins al T83B. 

o Neteja i inspecció amb càmera per a descartar l’existència de 
connexions de claveguerons particulars.

Àmbit 5
o Al tram de Campins entre el carrer del Beat Domènec Savio i el 

carrer de Tiana, anul·lació del col·lector actual i execució d’uns 68 
metres de nou col·lector D600. 

o Reposició complerta de tots els claveguerons particulars del tram i 
millora del número i distribució dels embornals.
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?



Procés participatiu amb les escoles
Es treballa en 3 línies: usos de la plaça, mobiliari i temàtica (ambientació) 
d’aquest mobiliari.
L’acció dinamitzadora: Dimarts 2 de maig a l’Escola Pública Bernat de Boïl de 
10:30 a 11:30, durant l’esbarjo. Dilluns 8 de maig a l’Escola Bon Pastor.

Resultats:
o Els més grans (9 a 12 anys) prefereixen com a material la fusta, 

demanen tobogans llargs i que cridin l’atenció, i activitats més tipus 
parc d’aventura (ponts, tirolines, escalada,...).

o Els infants més menuts majoritàriament juguen amb els equipament 
del parc, i amb els seus amics. 

o Els nens i nenes de 6 a 10 anys en la gran majoria juguen a futbol, 
aprofiten l’espai a l’aire lliure per practicar esports, i també com espai de 
socialització per trobar-se amb els seus amics.

Reforma de la plaça Mossèn Cortinas



Tipologia de mobiliari:

o En els petits els jocs d’equilibri i els ponts i camins, en els mitjans 
la tirolina i els jocs d’equilibri, i en els més grans la zona de 
descans i el rocòdrom.

o La importància de que no es retiri el mobiliari que ja hi ha a la 
plaça (la tirolina i “l’olla”), tampoc el camp de bàsquet.

o Cal manteniment doncs estan una mica envellits.
o Demanen que s’hi instal·li un parc/espai de joc més adequat als 

menuts (3-5 anys).
o Valoren d’aprofitar l’espai d’ombra que donen els arbres.

Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas

Tirolina doble de 30 metres sobre cautxú

Vaixell de jocs sobre cautxú 

Àrees de joc de cautxú

Edat d’ús: 6 – 14 anys 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MOSSÈN JOAN CORTINAS I ENTORNS

Combinació de gronxadors niu sobre sorraÀrea de joc de sorra

Balancí de 4 seients sobre sorra

Edat d’ús: 3 – 14 anys 

Edat d’ús: 4 – 10 anys 

Edat d’ús: 4 – 12 anys 

Joc oscil·lant sobre sorra
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Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

En què consisteix?
Programa excepcional d’ajudes a la rehabilitació per a finques d’alta 
complexitat a nivell de ciutat.

Qui podrà prendre part?
- Finques d’alta complexitat dels barris amb Pla de Barris.

Què és una finca d’alta complexitat?
- Criteris socials i econòmics diversos que s’estan acabant de definir.
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Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

Què hem fet fins ara?
- Estudi de vulnerabilitat residencial (UPC).
- Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial d’edificis en els 

àmbits de més acusada vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.
- Preparació de la licitació de l’equip de gestió.

Què estem fent?
- Juliol: nou equip de gestió.
- Validació dels resultats dels estudis. 
- Reunió tècnica 10/07.
- Definició de les 250 finques a intervenir a nivell de ciutat. 
- Setembre: inici dels acords.
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Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

Quins són els següents passos?
- Acompanyament en finques d’alta complexitat.
- Generació d’acords per iniciar els processos.
- Com s’articula? Subvenció + conveni amb les comunitats.
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Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

Més informació:
Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu

Carrer de Joan Torras, 49
08030 Barcelona
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5. Comunicació



PRESENTACIONS A 
TERRITORI



Presentacions a territori.
Què farem?

Seguint l’estratègia del propi Pla de Barris, volem que la gent que vingui a la 
trobada pugui experimentar el barri a partir dels nostres quatre eixos 

estratègics: Inspiració, Exploració, Construcció i Comunicació.

El concepte de la Jornada és apropar-nos al veïnat en els seus espais comuns 
–festes majors, estius al barri, activitats d´entitats..- , i funcionar com si fos una 
fira, on els veïns i veïnes tenen la possibilitat de participar de diferents “espais”, 

per fer-se una idea dels continguts del PdB i potser, vincular-se a algun dels 
projectes en marxa.



Espais: explicació

1. Espai per poder explicar el 
Pla de Barris genèric i 
concret de cada barri. A 
través de:
1. Estructura física: plafons 

dinàmics, atractius i 
lleugers.

2. Exposicions orals: 
xerrades, entrevistes.

2. Espai de trobada amb 
mitjans de comunicació 
(mitjans locals, Betevé etc...)



Espais: participació

Mural del barri. Construcció d’un 
mural a través de fotografies que els 
veïns i veïnes es vulguin fer durant 
l’acte.
Ens permet:
− Viralització
− Reubicació en altres espais
− Reutilització en altres aplicacions

Plafons amb informació sobre la 
participació i per fomentar el diàleg 
amb veïns i veïnes sobre els 
processos PDB

Espai musical: “Playlist del barri”



Espais: transició

1. Recollida de dades de la 
gent interessada en l’espai 
informatiu.

2. Gestió de la cessió de drets 
d’imatge en l’activitat del 
mural cocreat.

3. Entrega del kit de 
merchandising.



Espais: celebració

1. Serà un espai opcional en 
funció de la programació. 
Ex: Sindriada a la Marina.

2. Serà una oferta 
gastronòmica lleugera 
(granissats, xips de 
verdura, broquetes de 
fruita...).

3. Espai musical: “Playlist
del barri”



Exemple: Trinitat Vella



Peces gràfiques: cartelleria



Peces gràfiques: merchandising



Presentacions a territori.
Agenda

Trinitat Vella
7 de juny

En el marc de la 
Trinicanya

La Verneda i la Pau

La Marina
22 de juny

En el marc del pregó de 
la FM

Juny

Sant Genís dels Agudells i la 
Teixonera

12 i 13 juliol

Besòs Maresme
14 juliol

En el marc de la FlamSession

Bon Pastor i Baró de 
Viver

Juliol

Roquetes

Zona Nord
Inici curs escolar

Setembre

Ciutat Vella
15 juliol

Trinitat Nova
Inici curs escolar



Informe de seguiment
Pla de Barris del Bon 
Pastor i Baró de Viver

05/07/2017

pladebarris.barcelona


