
GRUP IMPULSOR DEL PLA DE 

BARRIS DE LA ZONA NORD 
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Objectius del Grup 

Impulsor 
 

 

• És l’òrgan que té per objecte 

vetllar pel desplegament del Pla 

de Barris de la Zona Nord.   

 

• S’encarrega del seguiment i de la 

revisió de les actuacions durant 

el desenvolupament del projecte. 

  

• El conformen representants 

d’entitats, veïns i veïnes.  

 

• Cada membre del grup impulsor 

rebrà amb antelació a la sessió 

l’ordre del dia i l’acta resum de la 

reunió anterior.  
 

 



Ordre del dia 
 
 

 

1. Seguiment de l’estat 

d’execució de les línies 

d’actuació del Pla de Barris de 

la Zona Nord i previsió 

actuacions 2020 
 

 

 



El Pla de Barris en dades 
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El Pla de Barris de la Zona Nord en els cinc 

eixos que el vertebren 

HABITATGE 

JOVES 

CONNECTIVITAT 

I  EQUIPAMENTS 
OCUPACIÓ 

EDUCACIÓ 
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Habitatge 



Habitatge 
• Nova Oficina d’Habitatge  

 

 

• Projecte d’assistència psicològica  i 

educacional a persones en situació 

d’emergència habitacional (SÍSIFO) 

 

  

• Programa de rehabilitació de finques 

d’alta complexitat 

 

 

• Programa A-Porta. 

 

 

Reforçar de les accions per afavorir 

el dret a l’habitatge i millorar les 

condicions d’habitabilitat del parc 

residencial existent .  



Espai Zona Nord: Oficina 

d’Habitatge, OAC i Punt 

d’Assessorament 

Energètic 

En què consisteix? 
 

• Ubicació, en un mateix local, dels 

serveis de la nova oficina d’habitatge 

de la Zona Nord i dels serveis que 

presta l’antena de l’Oficina d’Atenció 

a la Ciutadania (OAC) que existeix al 

territori. S’incorpora a aquesta 

cartera de serveis el Punt 

d’Assessorament Energètic. 

 

  

• En funcionament des del desembre 

2019.  

 

 
 

 





Projecte de suport 

psicològic i psico-educatiu 

a persones en situació de 

vulnerabilitat residencial 

En què consisteix? 
• Dotar d’eines de benestar emocional a 

aquelles persones en situació de 

patiment derivat de problemes 

d’exclusió residencial. 

 

• A nivell d'intervenció en el moment del 

desnonament es treballa amb un 

protocol consistent en:  

• una sessió pre-desnonament. 

• una sessió el dia del 

desnonament. 

• 2 sessions post-desnonament. 

  

• Projecte en col·laboració amb l’AVV 

Ciutat Meridiana. 

 

• El Col·lectiu Sísifo ha resultat 

guanyador del concurs per cobrir el 

servei durant l’any 2020, amb 

possibilitat d’un any més de pròrroga.  
 

 
 

 



Programa de 

rehabilitació de finques 

d’alta complexitat En què consisteix? 
 

• Programa extraordinari de rehabilitació 

adreçat a finques d’alta complexitat. 

 

• Els ajuts s’estructuren en dues fases: 

• Assessorament i suport a la junta de 

propietàries.  

• Fase de redacció del projecte bàsic i 

d’execució de les obres. 

 

 
 

 



Comunitat Estat Tipus d’intervenció 

Av. dels Rasos de 

Peguera, 95 

Llicència d’obres ja sol·licitada.   Mesures contemplades per 

resoldre les patologies sortides 

a la ITE. 

Rasos de Peguera, 73-

79 (4 blocs) 

S’ha anul·lat la sol·licitud de subvenció 

anterior i han demanat una de nova amb 

l’actualització de projecte. Pendent de 

demanar la llicència d’obres.  

Impossibilitat d’executar la 

col·locació d’ascensor en no 

disposar d’autorització. 

S’executaran les mesures 

contemplades per resoldre les 

patologies sortides a la ITE. 

 

C/ de Vallcivera, 13-19 

(4 blocs) 

Llicència d’obres ja atorgada. Previsió 

d’obres: primera setmana de febrer 

2020.  

Reforma integral de la façana i 

elements comuns derivada de la 

ITE.  



Programa A-Porta En què consisteix? 
 

• Apoderar el veïnatge en l’exercici dels 

drets, el foment de vincles i recursos 

per incidir en la millora de la qualitat de 

vida i la dignificació de la zona i de les 

persones, des de l’eficiència 

energètica. 

 

• Finalitzat el conveni vigent (2018-

2019).  

 
• S’està treballant per tal de desenvolupar 

algun projecte de caire comunitari que 

permeti aprofitar el capital humà que 

conformava A-Porta.  
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Educació 



Educació • Programa EducArtS 

 

 

• Projecte d’atenció a la petita infància 

 

  

• Reforç de la dotació de professionals 

de l’àmbit psicosocial als centres 

educatius 

 

 

• Menjallibres 

 

 

• Prometeus 

 
 
 

Amb la voluntat de contribuir a la 

promoció de la igualtat d’oportunitats en 

l’àmbit educatiu i de fer dels centres 

escolars espais de benestar emocional 

per als infants i les seves famílies, el 

Pla de Barris desplega diverses accions 

que incideixen des de la petita infància i 

fins la secundària.  



Programa EducArtS 
 

 

En què consisteix? 
 

• Programa educatiu adreçat a infants i joves 

de la Zona Nord que fa servir les arts 

escèniques com a eines socioeducatives i de 

desenvolupament dels infants. 

 

• Afavoreix, a través de les arts, el treball entre 

l’alumnat de competències socioculturals, 

afectives, comunicatives, relacionals i la 

transmissió de valors positius com la 

cooperació, la solidaritat, el compromís amb 

la comunitat i el seu entorn... 

 

• Reforça el treball conjunt entre les escoles 

de la Zona Nord.  

 

 
 
 

 



5 escoles i un 
institut implicades 

en el projecte. 

2.385 tallers 
realitzats al llarg 
del curs 18/19. 

1.482 alumnes 
participants. 

230 alumnes 
participants en 
horari no lectiu. 

EducArtS 
en dades 





Projecte d’atenció a la 

petita infància i les 

seves famílies 
 
 

 

En què consisteix? 
 

• Proposta treballada de manera conjunta 

entre Pla de Barris, IMEB i els equips de les 

escoles bressol de la Zona Nord.  

 

• Vol contribuir al benestar emocional dels 

infants i les seves famílies i oferir suport en 

el procés de criança a partir de les vivències 

i les experiències compartides i de la 

promoció de les habilitats parentals positives. 

 

• Es treballen també les transicions entre les 

escoles bressol i educació infantil.  

 

• Es desenvolupa a les escoles bressol 

l’Aqüeducte i La Muntanya i es beneficien del 

projecte al voltant d’un 60% de les famílies 

de l’escola.  

 

• L’educadora social, depenent del CSS 

reparteix la seva jornada entre les dues 

escoles bressol.  

 

 

 
 
 

 





Reforç del personal de 

l’àmbit psicosocial als 

centres educatius. 
 

Què estem fent? 

 
• Dotació extraordinària als 

centres educatius públics de la 

Zona Nord de professionals 

especialistes en matèria 

d’atenció psicosocial. 

 

• Perfils professionals acordats 

entre els centres educatius i el 

Consorci d’Educació de 

Barcelona.  

 

 

 
 
 

 



Perfils professionals 

 

 

– Tècnic/a d’Integració Social (TIS) 

– Especialista en l’atenció emocional (EMO)                 

  

   

– Educador/a Social  

 

    

– Mestre d’Audició i Llenguatge (MALL)   

– Psicòleg/ Psicopedagog (CRETDIC) 

 

Depenent de l’Equip d’Assessorament 

Pedagògic (EAP) o CREDAC. 

Depenent del Centre de recursos educatius 

per alumnes amb trastorns del 

desenvolupament i la conducta (CRETDIC). 

Personal de l’IMSS. 

Dependència del CSS de la 

zona. 

Personal propi del centre educatiu. 

Dependència del director del centre. 
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Presència de professionals als centres 

Nom del centre Perfil professional 

Escola Mestre Morera 

• Especialista Atenció i suport Emocional 

• Tècnic/a d’Integració Social 

• Educador/a Social 

Escola Ferrer i Guàrdia • Especialista Atenció i suport Emocional 

• Educador/a Social 

Escola Elisenda de Montcada • Especialista Atenció i suport Emocional 

• Educador/a Social 

Escola Ciutat Comtal • Atenció i suport Emocional 

• Tècnic/a d’Integració Social 

• Educador/a Social 

IES Pablo Ruiz Picasso • Educador/a Social 

Recursos compartits amb tots els Plans 

de Barri de 9B 

• MALL (Mestre d’Educació i Llenguatge) 

• CREDTIC (Psicòleg) 

Escoles Bressols Municipals (EBM) 

Aqüeducte i La Muntanya 

• Educadora Social 



Projecte de suport a les 

competències lectores 

– Menjallibres 

 

 

En què consisteix? 
 

• Projecte compartit entre Pla de 

Barris, IMEB, Consorci d’Educació i 

Consorci de Biblioteques.  

 

• Es tracta d’una activitat extraescolar 

per tal de treballar el reforç 

individual en la lectura, la lectura 

grupal i el treball de foment dels 

hàbits de lectura amb les famílies. 

 

• S’està definint una segona edició 

del projecte atès la bona valoració 

de la primera. La previsió és que 

s’iniciï al setembre de 2020 per 

cobrir el curs escolar 20-21.  

 

 

 
 
 

 



Projecte 

Prometeus 
 

 

En què consisteix? 
 
• Programa adreçat a l’alumnat de 

secundària (4t d’ESO i 1r i 2n Batxillerat) 

de l’IES Picasso així com a alumnes 

universitaris.  

 

• Motivar a l’alumnat a cursar estudis 

superiors a través d’accions de mentoria, 

acompanyament i suport acadèmic, etc.  

 

• Fomentar l’accés als recursos i mitjans 

necessaris (materials, socials, personals i 

simbòlics) per finalitzar els estudis post 

obligatoris i prosseguir la trajectòria en 

ensenyaments superiors. 

  

• A Zona Nord, 8 alumnes Prometeus: 
• 4 (Grau universitari):  

• Grau en Història- UAB 

• ADE-UAB 

• Psicologia UAB 

• Enginyeria Civil-UPC 

 

• 4 (CFGS) 

• CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic 

• CFGS Higiene Bucodental 

• CFGS Comerç Internacional 
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Joves 



Joves 
• Associacionisme. Casal de 

Joves Zona Nord. 

 

• Programes de millora de 

l’ocupabilitat per a joves. 

• Millora competencial de 

joves amb ESO. 

• Formació a l’entorn 

esportiu. 

 

• Divendres alternatius. 

 

• Feminismes, fanzine i art 

mural. 

 

• Zona Gaming. 
 

Englobades en diferents àmbits 

(lleure, acció comunitària, ocupació, 

salut, etc.), aquestes accions 

configuren una proposta 

d’intervenció integral amb els i les 

joves com a protagonistes.  



Associacionisme  

Casal de Joves Zona Nord 

 

 

En què consisteix? 
 

• Projecte compartit amb l’entitat 

Casal de Joves Zona Nord.  

 

• Incorporació d’una figura de 

dinamització juvenil a la Zona Nord 

que dugui a terme tasques 

d’acompanyament a la 

consolidació del projecte de Casal.  

 

• La figura de dinamització es troba 

en fase de concurs per a la seva 

cobertura durant l’any 2020 (amb 

possibilitat d’un any més de 

pròrroga). 

 

 

 

 

 

 





Programes de millora 

de l’ocupabilitat per a 

joves 
 
 

 

Objectius 

 
• Que els i les joves millorin les 

seves habilitats tant personals 

com laborals, potenciant 

l'autoconeixement, la pressa de 

decisions i el seu apoderament 

personal.  

 

• A més a més de les 

competències 

professionalitzadores, inclouen el 

reforç de competències 

transversals bàsiques que 

permetin millorar la seva 

ocupabilitat.  

 

• L'objectiu final és fomentar la 

inserció laboral i/o el retorn al 

sistema educatiu del jovent.  



Millora competencial de 

joves amb ESO 
 
 

 

Objectiu 
 
• Programa que té com a objectiu principal que els i 

les joves millorin les seves habilitats tant personals 

com laborals, potenciant l'autoconeixement, la 

pressa de decisions i el seu apoderament personal.  

 

• L'objectiu final és fomentar la inserció laboral i/o el 

retorn al sistema educatiu d'aquests/es joves. 

 

• Tallers grupals per a la millora de competències 

bàsiques. 

  

• Tutories individuals amb un acompanyament 

personalitzat i ajustat a les seves necessitats i 

interessos. 

 

• Formacions professionalitzadores: 

• Lampisteria, electricitat i instal·lació de 

sistemes de climatització.       

• Auxiliar de muntatge i instal·lació de mobles. 

• Auxiliar de confecció en tèxtil. 

• Logística. 

• Hosteleria-Cambrer/a de Sala 

• Perruqueria-Barberia. 

• Electromecànica i curs de carrosseria. 

 



Dades més destacades del projecte 
 

 • 26 joves d’alta al programa:  

• 8 dones i 18 homes.  

• 10 de Torre Baró 

• 8 de Ciutat Meridiana 

• 2 de Vallbona 

  

• 15 joves hi participen: 7 dones i 8 homes. 

• 4 insercions laborals. 

• 6 retorns al sistema educatiu. 

• En tots els casos es manté un espai de tutoria periòdic.  

 

• 11 joves han causat baixa: 1 dona i 10 homes.  

• Il·localitzable: 7 

• Incompatibilitat horària: 1 

• Inserció laboral: 2 

• Retorn al sistema educatiu: 1 
 



Projecte de formació i 

pràctiques per a joves a 

l’entorn esportiu. 
 
 

 

Objectiu 

 
• Programa que treballa 

competències professionalitzadores 

relacionades amb el món de 

l’esport.  

 

• S’inclou el reforç de competències 

transversals bàsiques que permetin 

a les persones participants millorar 

la seva ocupabilitat, ja sigui per 

retornar al sistema educatiu o bé 

per afavorir la seva inserció laboral. 

 

• La primera edició es va 

desenvolupar durant el primer 

semestre de 2019. 

  

• Es preveu una segona edició entre 

setembre 2020 i maig 2021.  





Dades més destacades del projecte 
 

 
 

 

• 16 joves participants. 

 

• 7 joves obtenen un APTE al CP.  

 

• 4 joves obtenen un parcialment APTE.  

 

• 12 joves han millorat la seva ocupabilitat a partir del 

projecte.  

 

• 6 joves han retornat al sistema educatiu.  



Divendres 

Alternatius 
 

 

En què consisteix? 
 

• Promoure una alternativa 

saludable durant el temps de 

lleure entre els adolescents i 

joves de la Zona Nord. En 

col·laboració amb l’ASPB. 

 

• Promoure el vincle dels joves 

amb el barri obrint espais 

municipals del barri  per a 

promocionar el lleure saludable.  

 

 

• El projecte està actiu fins el 23 de 

gener que finalitza la formació de 

lleure.  

 
 

 





Dades més destacades del projecte 
 

 • Activitats Obertes realitzades: 9 

 

• Participació:  

• 417 infants i joves 

 

• Espais Oberts d’esport setmanals: 4 (basquet, ball, futbol i vòlei femení). 

Participació mitjana total per setmana: 32 joves de gener a juliol, 12 d’octubre a 

desembre. 

 

• Joves contractats: 11 

 

• Joves en seguiment: 53 

 

• Participants a la formació de monitor/a de lleure: 24 

• Noies: 15 

• Nois: 9 
 

 



Feminismes, 

fanzine i art mural 

 

 

En què consisteix? 
 

• Sensibilització en matèria de 

perspectiva de gènere i contra les 

violències de gènere a través de 

l’art urbà. Projecte que sorgeix de 

la Taula Amb Veu de Dona.  

 

• 2 blocs: elaboració d’un fanzine 

per treballar la formació en 

matèria de gènere i, a partir 

d’aquí, elaboració d’un mural a 

l’espai públic.  

 

• Han participat 30 joves d’entre 8 i 

17 anys.  

 
 

 









Zona Gaming 

 

 

En què consisteix? 
 
• Projecte en col·laboració amb la 

Biblioteca de la Zona Nord.  

 

• S’estructura a partir de dues línies de 

treball:  

• joc jove (foment de la 

cooperació i la socialització entre 

joves amb especial atenció a la 

incorporació de la perspectiva de 

gènere així com espai per al 

disseny de narratives i de 

programació de vídeo jocs...). 

 

• joc comunitari (amb la voluntat 

d’aprofundir en el coneixement 

del territori, el foment de les 

relacions inter-generacionals, el 

desenvolupament d’eines 

col·laboratives...). 

 

• Participen una mitjana de 19 joves 

cada sessió.  

• Als festivals han participat 259 joves.  
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Ocupació 



Ocupació 

• Barris d’Oficis. 

 

• Programa de convalidació d’estudis. 

  

• Servei itinerant d’orientació laboral 

(TUC-TUC). 

 

• EnPrenemCura. 

 

• Projecte d’ocupació i regularització 

de persones en situació irregular i en 

risc d'irregularitat sobrevinguda a 

l'Eix Besòs. 

Les iniciatives impulsades en 

matèria d’ocupació persegueixen 

dos objectius fonamentals: d’una 

banda la millora de l’ocupabilitat dels 

veïns i veïnes en situació d’atur o de 

precarietat laboral i, de l’altra, 

l’impuls i acompanyament a 

l’emprenedoria col·lectiva en el marc 

de l’economia social i solidària, ja 

sigui mitjançant formacions a mida o 

amb l’assessorament col·lectiu  



El “Barris d’Oficis” és un programa de 

formació i contractació per persones en 

situació d’atur o precarietat laboral residents 

en barris del Pla de Barris. 

 

Programa Barri 

d’Oficis 
 
 

 



Com funciona? 
 

 

12 mesos de 

contractació laboral 

a jornada completa 

amb salari ciutat 

Actualment 75 

persones 

contractades. (8 de 

Zona Nord).  

Es combina 

formació 

professionalitzadora 

(30% dels 12 mesos)  

i treball. La formació 

s’integra a la 

contractació. 

• Atenció a 

persones en 

situació de 

dependència i 

d’especial 

dependència. 

Fundació Sant 

Joan de Déu.  

 

• Atenció 

sociosanitàri

a. UTE 

Fundació 

Surt, 

Intermèdia i 

SUARA.  

 

• Reparació i 

manteniment 

d’instal·laci

ons. Femarec 

 

• Neteja 

industrial i 

gestió de 

residus 

industrials. 

Femarec. 

Acompanyament 

individualitzat 

durant i posterior al 

programa.  



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.   

 

• 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.   

 

 

 

 

 
 
 

 



Servei Itinerant d’Orientació 

Laboral 

(TUC-TUC) 
 

 



Com funciona? 
 

 

Establiment i gestió 

d'un servei itinerant 

d'orientació i suport 

laboral al barri de 

Vallbona. 

Oferir un 

acompanyament 

individual que s'ajusti a 

les potencialitats i 

necessitats de cada 

persona a fi de facilitar-

ne una inserció laboral 

de qualitat.  

Apropar els serveis 

d'orientació, recerca de 

feina i millora 

professional que 

existeixen a la ciutat 

(Nou Barris Activa) als 

veïns i veïnes en situació 

d'atur/precarietat laboral. 

Com es presta el 

servei? 

 

• Servei itinerant: es 

porta a terme a peu 

de carrer, a la via 

pública en espais 

amb afluència de 

gent.  

 

• Servei d'atenció 

individualitzada: 

Es porta a terme en 

un equipament del 

barri. 

 

• Servei de 

sessions grupals. 

 

• Solucions a mida 

segons 

necessitats i 

potencialitats de 

les persones. 

 

Les dades a Vallbona: 

 

• 53 persones ateses.  



EnPrenemCura En què consisteix? 
 

• Formar i acompanyar a les persones 

participants del programa en la 

construcció d’un projecte 

d’emprenedoria col·lectiva en l'àmbit 

de la cura de les persones. 

 

• Estat actual: Naixement de la 

Cooperativa Ca l’Abril. Es troben en 

procés de captació d’usuàries. La 

previsió durant el 2020 és poder 

mantenir un acompanyament a la 

consolidació del projecte.  

 

• Participants a la cooperativa: 

• 12 persones.  

• 3 sòcies treballadores (2 mitges 

jornades i 1 jornada sencera). 

• 2 de les sòcies col·laboradores 

continuen amb formació 

específica en servei de cures.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Contacte:  

C/ Perú, 52. Barcelona. 

08018. 

 calabril@calabril.com 

Tel. 93 144 92 54 

mailto:calabril@calabril.com


Projecte d’ocupació i 

regularització de 

persones en situació 

irregular i en risc 

d'irregularitat 

sobrevinguda a l'Eix 

Besòs 

En què consisteix? 
 

• Oferir el suport legal i econòmic 

necessari per a la tramitació del 

permís de treball de les persones 

beneficiàries. 

 

• Gaudir d’una contractació de 12 

mesos en un entorn que permeti la 

professionalització i la millora 

professional de les persones 

beneficiàries. 

 

• Sectors de professionalització:  

• Ajudant de cuina. 

• Formació específica per a 

treballs del mar.  

• Mosso/a de magatzem.  

 

• Projecte adreçat a 10 persones 

residents als barris de l’Eix Besòs (2 

de la Zona Nord. Una d’elles ja ha obtigut 

el permís de treball).  
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Connectivitat i 
equipaments 



Connectivitat i 

equipaments 

• ElMeuBus a Torre Baró. 

 

• Escales mecàniques a Ciutat 

Meridiana (entorns C/Agudes). 

  

• Campillo de la Virgen. 

 

• Zona Esportiva Provisional. 

 

• Pla Director de Vallbona. 

 

• Vestidors camp de futbol Ciutat 

Meridiana. 

Es plantegen tot un seguit 
d’intervencions encaminades a la 
millora de la connectivitat dins els barris 
i entre ells alhora que es promou la 
generació de més i millor espai públic 
per al desenvolupament d’activitats 
socials i comunitàries. 

 
A més a més, es contempla la generació 
de nous equipaments i la millora d’altres 
existents i es posen les basses per al 
desenvolupament futur de barris que 
tenen pel davant transformacions 
urbanes de gran envergadura.   



ElMeuBus 

(Servei de 

transport a la 

demanda) 
 

 





ElMeuBus 
 

 

Dóna resposta a les 

necessitats de 

mobilitat dels veïns i 

veïnes del barri. 

Projecte innovador i 

pioner a la ciutat que 

es posa en marxa 

com a prova pilot a 

Torre Baró durant 2 

anys. 

Fa possible la connexió 

mitjançant transport 

públic de la part alta de 

Torre Baró (sector 3) 

amb la part baixa, on es 

concentra l’oferta de 

serveis, equipaments i 

altres transports. 

Principals indicacions 

de funcionament del 

servei en el seu primer 

semestre d’activitat. 
 

• Número total de 

persones transportades: 

22.800 

 

• Serveis realitzats: 

16.000 serveis 

 

• Total usuaris registrats 

a l’app: 530 

 

• En feiners, la mitjana 

global és de 150 

usuàries.  

 

• En dissabtes: 94 

usuàries de mitjana.  

 

• En festius, la mitjana és 

de 55 usuàries. 

 

• 20.968 quilòmetres 

recorreguts.  

 

Permet que els veïns 

es desplacin amb 

transport públic d’un 

punt a un altre sota 

petició prèvia i a 

l’hora que ho 

demanin. 



Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On estem? 

Escales mecàniques i adequació dels entorns del 

C/Agudes-Plaça del Metro 







Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On estem? 

Campillo de la Virgen 

Novetats: 

• Obres licitades 

• Inici previst d’obres: Abril 2020. Es començarà per les feines de 

taller, de construcció de la pèrgola. Després de la Festa Major 

de Torre Baró es reprendran les feines al solar del Campillo.  

• Durada prevista: 6 mesos 

• Està prevista també la col·locació de mòduls de vestidors i 

magatzem.  



Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On estem? 

Zona Esportiva Provisional Ciutat Meridiana 

• Inici de les obres: 20/01/2020 

• Durada prevista: 11 mesos. 









Pla Director per a la 

Transformació 

Urbana de Vallbona 

 

 

En què consisteix? 
 
• Objectius principals: 

 
• La plana agrícola de Vallbona (La 

Ponderosa) com a valor a preservar i 

potenciar, per convertir-la, juntament 

amb la granja Ritz, en un complex 

agroecològic de referència 

metropolitana. 

 

• Reconstruir  la connectivitat ecològica i 

social amb el riu Besòs i la possibilitat 

de millorar la xarxa de mobilitat interna 

als barris de Vallbona i Can Sant Joan. 

 

• Nou eix urbà sobre el soterrament 

ferroviari i l’anell viari al voltant del 

turó, que fomenten la permeabilitat i 

connectivitat interna dels dos barri: 

habitatge i equipaments. 

 

• Preservar i reforçar el relat conjunt dels 

elements patrimonials relacionats amb 

l’aportació d’aigua a Barcelona (Cases 

de l’Aigua i Rec Comtal). 

 
 

 

 



Reptes 2019-2023 

 

 
• Consensuar i tancar el 

document de Pla Director.  

 

• Avançar en els canvis 

necessaris a nivell de 

planejament. 

 

• Desenvolupament d’aquelles 

accions bàsiques per a la 

materialització del Pla i del 

soterrament ferroviari. 



Pla Director per a la Transformació Urbana de Vallbona 



Vestidors camp de futbol Ciutat Meridiana 



Vestidors camp de futbol Ciutat Meridiana 



Comunicació 
2018 

 
 

El Pla de Barris 
de la Zona Nord 
durant el 2020 



El Pla de barris al 2020 

Habitatge 

Educació 

 Consolidar el funcionament de l’Oficina d’Habitatge i reforçar les sinèrgies amb 

altres serveis i projectes que treballen en aquesta matèria.  

 

 Executar les obres vinculades al programa de finques d’alta complexitat.  

 

 Donar continuïtat al programa d’atenció psicològica a persones en situació de 

desnonament.  

 Manteniment dels programes en marxa vinculats al curs escolar: EducArtS, 

programa d’atenció a la petita infància i les seves famílies, perfils d’àmbit 

psico-social als centres educatius... 

 

 Mantenir l’acompanyament a l’alumnat Prometeus de la Zona Nord tant en 

l’àmbit universitari com al batxillerat.  

 

 Posar en marxa la segona edició del projecte Menjallibres.  

Joves 

 Determinar l’espai definitiu per a la construcció del local per a l’entitat Casal 

de Joves Zona Nord i elaboració del projecte constructiu.  

  

 Consolidació i estabilització de la figura de dinamització del Casal de Joves. 

  

 Desenvolupar una segona edició del “Programa de formació i pràctiques per 

a joves a l’entorn esportiu”. 



El Pla de barris al 2020 

Ocupació 

 Continuïtat del treball als polígons i suport al teixit industrial. 

 Dinamització econòmica a Baró de Viver. 

 Programes d’ocupació i formació ad hoc (exemple Barri d’Oficis). 

 Finalitzar i posar en marxa l’Institut Rubió i Tudurí. 

 Consolidar el projecte del MUHBA Cases Barates. 

 Finalitzar i posar en marxa el camp de futbol de Baró de Viver. 

 Programa Finques alta complexitat.  

Connectivitat  

i Equipaments 

 Finalitzar la primera edició del programa Barris d’Oficis.  

 

 Mantenir el servei itinerant d’orientació laboral “Tuc-Tuc”.  

 

 Continuar prestant el servei de convalidació d’estudis cursats a l’estranger. 

 

 Contribuir a la consolidació del projecte de la cooperativa Ca l’Abril.  

 

 Continuar amb el desenvolupament del Projecte d’ocupació i regularització 

de persones en situació irregular i en risc d'irregularitat sobrevinguda a l'Eix 

Besòs. 

 Valoració del funcionament de la prova pilot del servei de transport a la 

demanda ElMeuBus i definició de la continuïtat del mateix. 

  

 Finalització de les obres de reurbanització de l’espai situat entre el 

C/Agudes i l Plaça del Metro de Ciutat Meridiana i de la col·locació 

d’unes escales mecàniques. 

 

 Execució de les obres del Campillo de la Virgen. 

 

 Execució de les obres de la Zona Esportiva Provisional. 

 

 Avenç en la definició del Pla Director per a la Transformació Urbana de 

Vallbona.    



Moltes gràcies 
 

Més informació a: 

 

www.pladebarris.barcelona  

i 

   pladebarris@bcn.cat    

 

http://www.pladebarris.barcelona/
mailto:pladebarris@bcn.cat

