Grup Impulsor
Pla de Barris Zona
Nord
Biblioteca Zona Nord
19/09/2017

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.

•

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
bimensuals. Tanmateix, la seva freqüència pot variar en
funció dels assumptes a tractar.

•

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.

Presentació del Pla de Barris

2.

Àmbit Educació:
–
–

3.

Àmbit Drets Socials:
–
–

4.

Acció 8.2. Projecte EducArtS.
Acció 9.1. Reforç del personal de l’àmbit psicosocial als centres
educatius.

Acció 2.1. Programa de rehabilitació del Pla de Barris.
Acció 4.1. Àmbit comunitari Pla de Barris de la Zona Nord.

Àmbit Ecologia Urbana:
–
–
–
–
–

Acció 15.4.
Acció 16.2.
futbol).
Acció 17.1.
Acció 16.3.
Nova acció.

Millora de les instal·lacions del Campillo de la Virgen.
Zona Esportiva Provisional Ciutat Meridiana (antic camp de
Escales mecàniques Ciutat Meridiana.
Millora de la senyalització de carrers i serveis.
Escales de la Renfe.

5.

Properes cites.

6.

Resolució de dubtes.

Presentació del Pla de
Barris
Espai diàleg / entrevista
– Espai de tertúlia sobre el Pla de Barris amb:
• Mitjà local / periodista local.
• Cap de projecte.
• Districte de Nou Barris.

Presentació del Pla de
Barris
Espai informatiu
– Espai de recollida
de dades i
informació sobre el
Pla de Barris.

Presentació del Pla de
Barris
Espai participatiu
• Mural col·lectiu amb els
veïns i les veïnes.
• Mural itinerant a les
entitats, equipaments,
espais veïnals...

Presentació del Pla de
Barris
Espai festiu
• Pica-pica del barri.
• Amb la col·laboració
d’entitats, comerços o
associacions del barri.
• Exemple: A la Marina,
sindriada (memòria
històrica).

Presentació del Pla de
Barris
Convocatòria

Educació
Acció 8.2 Projecte EducArtS
Descripció de l’acció:
– Projecte 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...

Àmbit de treball:
– Dins l’horari lectiu: des de setembre 2017.
– Àmbit “fóra escola”: a partir de gener de 2018.

Educació
Acció 8.2 Projecte EducArtS
Escoles que participen:
–
–
–
–
–

Escola Ciutat Comtal (Vallbona)
Escola Elisenda de Montcada (Torre Baró)
Escola Ferrer i Guàrdia (Ciutat Meridiana)
Escola Mestre Morera (Ciutat Meridiana)
Col·legi Mare Alfonsa Cavín (Ciutat Meridiana). A partir
del gener 2018

Com s’ha construït el projecte?
– De mà de les escoles de la Zona Nord.
– La definició de l’àmbit “fóra escola” es farà conjuntament
al teixit cultural i de lleure del territori.

Pressupost:
– Setembre-desembre 2017: 39.576 €

Educació
Acció 8.3 Reforç del personal de l’àmbit
psicosocial als centres educatius.
Descripció de l’acció:
– Dotació extraordinària als centres educatius públics de la
Zona Nord en el marc del Pla de Barris de professionals
especialistes en matèria d’atenció psicosocial.
– Perfils professionals acordats entre els centres educatius
i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Pressupost:
2017

2018

2019

2020

TOTAL

79.000€

237.000€

237.000€

118.500€

671.500€

Educació
Nom del centre

Perfil professional/Dotació
•

Escola Mestre Morera
Escola Ferrer i Guàrdia

•
•
•
•

0,25 Especialista Atenció i suport
Emocional.
½ Tècnic/a d’Integració Social.
½ Educador/a Social.
0,25 Especialista Atenció i suport
Emocional.
½ Educador/a Social.

•

0,25 Especialista Atenció i suport
Emocional.
½ Educador/a Social.

Escola Ciutat Comtal

•
•
•

0,25 Atenció i suport Emocional.
½ Tècnic/a d’Integració Social.
½ Educador/a Social.

IES Pablo Ruiz Picasso

•

1 Educador/a Social.

Escola Elisenda de Montcada

•

Recursos compartits amb tots els • 1 MALL (Mestre d’Educació i Llenguatge).
• 1 CREDTIC (Psicòleg).
Plans de Barri de 9B

Drets Socials
Acció 2.1. Programa de rehabilitació del
Pla de Barris.
Descripció de l’acció:
– 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.

– Ajudes d’entre el 50% i el 100% en funció de criteris
socials i de renda.

Actuacions subvencionables:
– Façanes.
– Patologies estructurals.
– Instal·lació d’ascensors.
– Actuacions d’estalvi energètic i sostenibilitat.
– Millora d’instal·lacions generals comunes.
– També es poden incloure ajuts per a la redacció de la ITE
(Inspecció Tècnica d’Edificis).

Drets Socials
Acció 2.1. Programa de rehabilitació del
Pla de Barris.
Què hem fet fins ara?:
– Estudi de vulnerabilitat residencial elaborat per la UPC.
•
•
•
•

Informació pròpia de l’Ajuntament de Barcelona.
Observació visual exterior de les finques.
Treball conjunt de amb els serveis de suport a les comunitats i entitats
del territori.
Visites a interior de finques.

– Incorporació de l’equip tècnic-social que acompanyarà a les
comunitats en el procés de tramitació dels ajuts i de
rehabilitació de l’habitatge.

Properes pases:
– Publicació de les bases de la convocatòria. Previsió: mes
d’octubre.
– Inici del treball de camp amb les comunitats.

Pressupost previst: 1.350.000€

Drets Socials
Acció 4.1. Àmbit comunitari Pla de Barris
de la ZN.
Descripció de l’acció: Engegar el debat al voltant del
model d’acció comunitària a la Zona Nord. Concreció del
mapa d’agents, projectes, serveis i espais comunitaris al
territori.

Objectius:
– Generar una estructura/mapa d’espais que permeti treballar
l’àcció comunitària al territori:
•
•

Espai de decisió conjunta.
Implicar a més persones en els projectes comunitaris existents i en els
que s’engegin.

– Establiment/Definició dels àmbits de de treball que s’han
d’abordar en matèria d’acció comunitària.
– Definició dels objectius que es persegueixen i les accions
concretes per assolir-los.

Estat de la intervenció:
– Juliol de 2017. Renovació del conveni amb el Projecte ICI.
Despesa: 36.000 €
– Darrer trimestre de 2017. Desenvolupament del procés de

Ecologia Urbana
Acció 15.4. Millora de les instal·lacions
del Campillo de la Virgen.
Descripció de l’acció:
•

Millora de l’espai del Campillo de la Virgen amb un
doble objectiu:
– Generar una nova zona per a la pràctica esportiva.
– Adequació de l’espai per al desenvolupament d’activitats
comunitàries (festa major, concerts, cinemes a la
fresca...).

Estat de la intervenció:
En procés de contractació equip redactor del projecte.
Previsió: finals de setembre.
• L’equip redactor presentarà una primera proposta a
Estudis
previsde la
Avantprojecte
Projecte
d’obresde treball
Obres
partir
qual es durà
a executiu
terme Licitació
un procés
amb entitats del territori per tal de consensuar-la.
•

Participació

On estem?

P

t

i t:

Ecologia Urbana
Acció 16.2. Zona Esportiva Provisional
Ciutat Meridiana.
Descripció de l’acció: Tenint present el futur
desenvolupament d’equipaments en aquest entorn, es proposa la
dignificació i la millora d’aquest espai i dels elements
esportius i de joc que hi ha.

Estat de la intervenció:
– Maig 2017: Procés participatiu amb usuàries de la Zona
Esportiva Provisional i contractació equip redactor.
– Juny-juliol 2017: Elaboració de l’avantprojecte.
– Presentació de l’avantprojecte i definició proposta de
consens per permetre l’encàrrec del projecte executiu.
20/09/2017: Presentació/Debat avantprojecte en el marc de la Taula per la
Convivència de la Zona Esportiva Provisional.
• 02/10: sessió oberta al veïnat per a la presentació/debat de
l’avantprojecte. Exposició de l’avantprojecte al Centre Cívic per a
consultes i recollida d’aportacions.
previs
Projecte
Licitació
Obresde
• 09/10: Avantprojecte
Tancament del procés
en elexecutiu
marc de la
Taula d’obres
per la Convivència
la Zona Esportiva Provisional.
•

Estudis

Participació
On estem?

Ecologia Urbana
Acció 16.2. Zona Esportiva Provisional
Ciutat Meridiana.
Aportacions recollides al procés de participació:
– L’actuació que es dugui a terme ha de permetre encabir els
equipaments que es desenvolupin a posteriori.
– Millorar i ampliar zona de jocs infantils i de gimnàstica
per a persones adultes.
– Encabir usos esportius i comunitaris esporàdics i continuats
que es duen a terme actualment.
– Ampliar usos esportius actuals: petanca, zona de calistènia,
circuit per a caminar...
– Ampliació del número de fonts i papereres i la dotació de
lavabos.
– Millorar els sistemes de drenatge de l’espai.
– Facilitar els accessos entre els diferents espais de la Zona
Esportiva Provisional (suavitzar rampes, eliminar
escales...).

Ecologia Urbana
Acció 17.1. Escales mecàniques Ciutat
Meridiana.
Descripció de l’acció: Instal·lació d’unes escales
mecàniques entre el Carrer de les Agudes i la Plaça del Metro de
Ciutat Meridiana i adequació de l’entorn per a millorar-ne
l’accessibilitat.

Estat de la intervenció:
– Primavera 2017: Procés d’elaboració de l’avantprojecte.
– Setembre 2017/Octubre 2017: Presentació de l’avantprojecte
a les comunitats implicades i al veïnat i definició d’una
proposta de consens per tal d’executar projecte executiu.
– Octubre 2017: Jornada de treball amb infants escola Ferrer
i Guàrdia per definir de manera col·lectiva zona de jocs
infantils d’aquest entorn.
– Octubre-Novembre 2017: Treball de l’equip de suport per a
Estudisassolir
previs
Avantprojecte
Projecte
executiu Licitació
d’obres
Obres
els
acords amb
les comunitats
afectades.
Participació
On estem?

Pressupost previst:
3 533 752 €

Ecologia Urbana
Acció 16.3. Millora de la senyalització de
carrers/serveis.
Descripció de l’acció: Amb l’objectiu de millorar la
connectivitat i l’accessibilitat als barris de la
Zona Nord es proposa dur a terme un estudi de la
senyalització dels carrers i serveis que permeti
identificar les millores necessàries en aquest
aspecte.
Estat de la intervenció:
– Setembre 2017: Definició i encàrrec de l’estudi.
Contractació d’equip redactor.
– Darrer trimestre 2017: Elaboració del treball de camp.
– Gener 2018: Presentació de les conclusions i inici de les
millores resultants.

Pressupost previst: 55.000 €

Ecologia Urbana
Nova acció. Escales C/Costabona-Estació
Rodalies.
Descripció de l’acció: Creació d’un itinerari
d’escales que millori la connexió entre l’estació de
Rodalies i els blocs situats als carrers Rasos de
Peguera (44-46) i Costabona (16-18).
Estat de la intervenció:
– Maig-juliol 2017: Elaboració de l’avantprojecte de l’àmbit.
– Setembre 2017: Presentació de l’actuació davant el Grup
Impulsor.
Estudis previs
Avantprojecte Projecte executiu Licitació d’obres
Obres

On estem?

Properes cites
Calendari:
– 20/09/2017: Taula per la Convivència de la Zona Esportiva
Provisional. 18:30 hores. Biblioteca Zona Nord.
– 02/10/2017: Sessió oberta a veïnat Zona Esportiva
Provisional.
– 09/10/2017: Taula per la Convivència de la Zona Esportiva
Provisional.
– Octubre 2017: Presentació pública del Pla de Barris de la
Zona Nord.

Gràcies!
Més informació a:
pladebarris.barcelona
i
pladebarris@bcn.cat

