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Esquema del Pla de Barris
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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. 
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Espai 
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Barates
Habitatge

Camp de 
Futbol BV
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Educació



PROPOSTA 2: Nou projecte educatiu 
professionalitzador per al Cristòfol Colom
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ESTAT DE LA PROPOSTA:
- S’està valorant el trasllat del 

centre Rubió i Tudurí (Escola de 
jardineria).

CALENDARI:
• Novembre 2016 – Febrer 2017:

licitació del projecte de 
reforma integral de l’institut. 
Es redacta des de CEB. 

• Març – Setembre 2017: 
projecte de reforma integral.

• Juliol – Gener 2018: licitació 
d’obres i tramitació de llicències.

• Febrer 2018 – Maig 2019: 
obres de reforma integral.

• Setembre 2019: inici de classes 
del nou centre.

PRESSUPOST: 
3.762.500 €



PROPOSTA 3: Suport a les escoles, que millorin les 
tasques socioeducatives amb joves, famílies i entorn
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Escoles enriquides

- Escoles a Temps Complert.
- Treball coordinat amb Serveis 

Socials i Salut.

Patis oberts i Biblioteca oberta a 
l'escola Baró de Viver

PRESSUPOST: 
271.108 € / any

DESPESA: 
21.462 € / curs

PROPOSTA 4: Promoure experiències d’educació en el 
lleure de base comunitària i apropar la formació 
escènica/musical als infants i joves dels barris

Projecte Baobab d'educació en el lleure als barris PRESSUPOST: 
50.000 € / any
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Drets socials



PROPOSTA 5: Reduir les desigualtats socials en salut
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Suport i ampliació del programa Amics i Circ
- Projecte de mentoria
- Taller de circ social

Educació alimentària
- Projecte Endavanta’l

Projecte Compartint coneixences (espai lúdic 
petita infància)

Projecte Es-for-sa't
- Futbol masculí
- Imatge i cos
- Futbol femení

DESPESA: 
20.000 € / 2017

DESPESA: 
8.000 € / 2017



PROPOSTA 7: Activar projectes que fomentin la 
convivència i la cohesió a través de l’esport, el lleure o 
la cultura
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Programa d'acompanyament als reallotjaments de les Cases Barates

- Sistemes d’informació i comunicació pròxims.
- Tallers formatius i informatius:

o Ús eficient d'aparells i calefactors.
o Recollida selectiva de la brossa i recollida pneumàtica.
o Cura i relació humans-animals.

- Assessorament personalitzat i acompanyament per a l’estalvi energètic.
- Elaboració dels reglaments de règim interns per cada escala.
- Coordinació i seguiment continuat del programa amb les associacions veïnals i el 

Districte, així com amb els serveis i equipaments del barri.
- Pla d’ocupació de suport.

Bon Viver de les Arts

Suport al projecte Bum Bon Pastor

DESPESA: 
45.000 € / 
Fins 4/2017



PROPOSTA 8: Impulsar programes de recuperació i 
difusió de la cultura i la memòria històrica dels barris
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Espai de memòria històrica de les 
Cases Barates

- Redacció del programa funcional.
- Elaboració dels estudis previs.
- Redacció del projecte executiu.

Millores a la Fundació Maquinista 
Macosa

Dones constructores de ciutat



PROPOSTA 9: Promoure programes de 
desenvolupament de les TIC
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Projecte Es-for-sa’t Júnior 

- Taller BuenPasTube de formació.
- Futbol infantil.
- Tallers i xerrades per a famílies.

PRESSUPOST: 
3.000 € / 2017
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Activitat 
econòmica



PROPOSTA 10: Accions per a l’activació econòmica i 
ocupacional del polígon
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Pla de treball dels polígons 
industrials

- Dinamitzador del polígon.
- Reforç de l’Associació d’empreses.
- Catàleg de serveis i formacions per a 

les empreses.
- Dinamització de naus buides 

(Alencop).
- Suport i assessorament en eficiència 

econòmica, energètica i d’economia 
cooperativa, social, solidària i 
circular.
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Ecologia urbana



PROPOSTA 14: Un sistema d'equipaments adequat a 
les necessitats dels barris
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Camp de futbol provisional de Baró de Viver

Camp d’esports del carrer Santander
- Cal modificació del PGM.

Completar el Casal de Gent Gran del Bon Pastor

PRESSUPOST: 
2.200.000 €

PRESSUPOST: 
750.000 €



PROPOSTA 15: Millorar els equipaments esportius 
existents
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Millora de les instal·lacions del Club 
de Lluita Baró de Viver

- Protecció tèrmica de l’equipament.
- Millora dels aïllaments i de la 

coberta.
- Modificació de la distribució.

CALENDARI:
Gener – març: redacció del projecte.
Març – juny: realització de les obres.

PRESSUPOST: 
300.000 €



PROPOSTA 16: Concretar el Pla de mobilitat del 
Districte en els barris del Bon Pastor i Baró de Viver
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Pla de mobilitat: humanitzar el carrer Caracas
- Facilitar la connexió entre els barris de Bon Pastor i Baró de Viver.
- Millorar la mobilitat interna del Polígon.
- Humanitzar l’espai públic i millorar-ne el seu ús.

Obertura del carrer Cordelles
- Pendent d’expropiacions i informes tècnics.

INICI DELS TREBALLS. 
REDACCIÓ DELS ESTUDIS 

PREVIS 
NOV 2016

LLIURAMENT DELS ESTUDIS 
PREVIS
DES 2016

REDACCIÓ DEL PROJECTE
2017

LICITACIÓ I INICI DE LES 
OBRES
2018

DIAGNOSI PARTICIPADA

‐SESSIÓ DE TREBALL AMB LA COMISSIÓ 
DEL POLÍGON (17 NOV 2016)

‐DINÀMICA DE CARRER (NOV 2016)

SESSIÓ DE RETORN

‐VALIDACIÓ DELS TREBALLS D’ESTUDIS 
PREVIS (1R TRIM 2017)

SEGUIMENT DELS TREBALLS DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU

2017 / 2018

PRESSUPOST: 
2.000.000 €



PROPOSTA 17: Promoure la rehabilitació i millora de 
l’accessibilitat als habitatges i la millora de la 
convivència de les comunitats
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ESTAT DE LA PROPOSTA:

Definició d’un model de rehabilitació conveniada extraordinari

- Estudi de vulnerabilitat residencial de tota la ciutat (Bagursa-UPC).
- Equip tècnic de treball.
- Acompanyament en finques d’alta complexitat  Generació d’acords
- Com s’articula? Subvenció + conveni.
- Determinació del % en funció de criteris econòmics, socials i residencials.
- Introducció de clàusules per evitar l’especulació immobiliària.
- Definir un model de ciutat d’intervenció.

CALENDARI:
Abril de 2017: protocol de com actuar a punt.



PROPOSTA 18: Actuacions per millorar i dignificar 
espais públics
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Millora del clavegueram dels carrers Clariana i 
Campins

Actuació immediata:
- Rehabilitació interior del T130 del carrer Clariana 

(eliminació del punt baix).
- Substitució de la claveguera existent T41A al carrer 

Campins (entre Beat Domènec Savio i Tiana) i 
renovació dels claveguerons existents.

- Col·locació de nous embornals a la cruïlla dels carrers 
Clariana i Beat Domènec Savio)

- Millora del drenatge a la plaça del Baró de Viver 
(implantació sistema drenatge zona sauló).

PRESSUPOST: 
300.000 €



PROPOSTA 18: Actuacions per millorar i dignificar 
espais públics

20

Millora de la plaça Mossèn Joan 
Cortinas
- Sessió informativa amb el veïnat 

de la zona.
- Grup de seguiment de les obres.
- Procés participatiu pels parcs 

infantils amb les escoles.

Rehabilitar espais comunitaris 
interiors d’illa
(C. Santander/Llinars/Estadella i 
Sant Adrià/Llinars/Estadella)



Convocatòria
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Campus UPC Besòs-Maresme
16-20h
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