
Grup Impulsor
Pla de Barris del Raval 

Sud i Gòtic Sud
13/09/2017



1. Introducció Pla de Barris
2. Quin és el paper del Grup Impulsor ?
3. Repàs de les línies i accions   

engegades.
4. Altres informacions i dubtes



Quin és el paper del Grup 
Impulsor?
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• És l’òrgan que té per objecte vetllar pel desplegament del Pla de 
Barris de Raval Sud i Gòtic Sud

• S’encarrega del seguiment i de la revisió de les actuacions durant el 
desenvolupament del projecte. 

• El conformen representants d’entitats, veïns i veïnes. 

• Depenent dels temes a tractar, les seves reunions es poden 
estructurar en format plenària o per àmbits: Drets Socials, Educació, 
Activació Econòmica i Ecologia Urbana. 

• Periodicitat: inicialment es plantegen convocatòries trimestrals. 
Tanmateix, la seva freqüència pot variar en funció dels assumptes a 
tractar. S’enviarà prèviament a cada Grup Impulsor l’ordre del dia.



Espais de treball del Pla
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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.
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PROPOSTA 1: Rehabilitació de finques d’alta complexitat
amb clàusules antigentrificació

• S’ha fet la detecció de finques d’alta complexitat.
• Comença a treballar equip tècnic-social que acompanyarà a les 

finques en el procés de rehabilitació.
• Ajudes d’entre el 50% i el 100% en funció de criteris socials i renta.
• Clàusules antigentrificació amb allargament progressiu de contracte 

amb els propietaris amb mínim de 2 anys.

PROPOSTA 2: Augment del sostre de l’habitatge públic
PROPOSTA 3: Can Seixanta i el Borsí: nous equipaments de

proximitat de base veïnal
• Borsí: engegat el procés de creació conjunta Biblioteca-Plataforma 

Veïnal “El Borsí pel barri” per convocar concurs de rehabilitació i futur 
ús. 

• Els dos processos com a oportunitats de vincular entitats i serveis per 
enfortir xarxa veïnal i cohesió social. Treball específic amb entitats de 
joves i entitats veïnals.

• ...

1. Drets socials
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PROPOSTA 4: Millorar la salut des del vessant comunitari amb
visió de gènere, intergeneracional i intercultural

• Continuïtat amb la feina valorada positivament de l’antiga Llei de 
Barris, Treball comunitari Pista Negra, Formacions esportives...

• Contractació de dues persones mediadores interculturals de salut 
amb el procés de “Salut Comunitària” del Raval.

• Desplegament amb l’Agencia de Salut de programes de salut al Gòtic 
amb la comissió d’envelliment saludable i altres espais. (fotovoice, 
etc)

• Caminades i activitat esportiva pels barris amb la comissió de salut 
mental, etc.

• Plantejemant de marxes exploratòries amb veïnat+entitats+serveis
per la revisió de l’espai públic en clau quotidiana amb visió de gènere. 
Vinculat a entorns escolars o espais a millorar.

• Formació de formadors i professionals de la salut per poder atendre 
millor des del coneixement de la diversitat de la nostra societat.

• ...

1. Drets socials
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PROPOSTA 5:  Avenç cap canvi d’Equip Docent a Equip Educatiu

• Al setembre han començat les noves figures professionals de suport 
socioeducatiu als Centres. 

• Centres Educatius públics del Raval Sud i Gòtic Sud (Collaso i Gil, 
Rubèn Dario, Angel Baixeras, Drassanes, Milà i Fontanals) han 
incorporat Tècnic/a Integració Social i/o Educador/a Social.

PROPOSTA 6: Potenciació de projectes culturals i d’educació en el
lleure, i enfortiment de la relació entre famílies i             
escoles.

• Convocatòria reunió específica amb AMPAS i AFAS 3 octubre 15:30h.
• Creació comissió Educació Comunitària del Consell Escolar.
• ...

2. Educació
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3. Activitat Econòmica
PROPOSTA 7:  Activació de plantes baixes i foment de l’activitat
econòmica de proximitat i diversificada.

PROPOSTA 6: Foment d’iniciatives d’ECSS existents i foment de
noves, i potenciació del seu treball en xarxa

• Ja està actiu el servei mitjançant entitat (Migrastudium) i coordinat
amb Barcelona Activa d’aproximació i asessorament als comerços
d’origen divers especialment en llengua urdú i bengalí. 

• Iniciat en fase inicial el projecte amb entitats (Impulsem+APIP…) de 
fomració/obra en rehabilitació de pisos per ús social gestió de FiBS
Fundació Familia i Benestar Social.

• Iniciat el procés (taula jove, itaka) de creació d’iniciativa d’ocupació
vinculara a la gestió d’infraestructures necessaries per actes a la via
pública.

• Reforç de projectes d’economia social i solidària existents o nous.
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4. Ecologia Urbana
PROPOSTA 9:  Veïnificació del Moll de la Fusta per guanyar un nou

espai veïnal

PROPOSTA 10: Replantejament d’espais públics consolidats per
afavorir noves dinàmiques d’ús veïnals

• Rambla Raval-Vázquez Montalban-Salvador Seguí: S’està fent Procés 
participatiu canvi d’usos.  Properes sessions dijous 21 i div 22, 
entorn Rambla, caseta del barri, treball específic als jocs infantils in 
situ, participació de joves a pista negra i sessió veïnal amplia el 
dimecres 27 a les 19:00h. 

• Jardins Voltes d’en Cirés: 
- S’ha fet el procés de participació. 
- Els arquitectes treballen en la proposta de plaça consensuada.  
- A l’octubre es convoca al grup veïnal i entitats de seguiment  
d’accions “mentrestant” no es fa l’obra (durant 1 any).

• ...
PROPOSTA 11: Intervencions per afavorir dinàmiques de veïnificació

d’altres espais públics



Presentacions 
a territori

15 juliol Raval
21 setembre Gòtic



Dubtes
pladebarris@barcelona.cat


