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Pla de Barris de Barcelona 

Comissió de Seguiment del Carmel 

Dia: 16/03/2022 Hora: 18:00 h Lloc: Casal de Barri del 
Carmel La Barraca (c/ 
Llobregós, 107) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− AVV Carmel 
− Carmel A La Vista 

Personal tècnic: 
 

− Xavier Moreno, Pla 
de Barris 

− Cira Piquer, Pla de 
Barris 

− Fernando Panyagua, 
Pla de Barris 

− Fina Pidelaserra, Pla 
de Barris 

− Carme Borreguero, 
tècnica de barri del 
Carmel 
 

 
 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

− Rosa Alarcón, 
Regidora del Districte 
d’Horta-Guinardó 

− Marc Guallar, 
Conseller del barri del 
Carmel 

− Eduard Vicente, 
Gerent del Districte 
d’Horta-Guinardó 
 

Nombre total de persones assistents: 27 

 
Ordre del dia: 
 

- Benvinguda 

- Presentació del projecte de suport a l’associacionisme del barri del Carmel 

- Presentació dels programes de l’eix educatiu 

- Balanç econòmic del PdB durant l’any 2021 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Suport a l’associacionisme 
- Resum dels programes educatius que es desenvolupen des de Pla de Barris 

- Balanç econòmic del Pla de Barris durant 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta de la Comissió de Seguiment del Pla de Barris del Carmel, 16 de març de 2022. 2 

Acta: 
 

1. Benvinguda. 

 

Rosa Alarcón, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó, dona la benvinguda a les persones 

assistents. 

 

Xavier Moreno, referent del Pla de Barris al Carmel, introdueix els temes que es tractaran a la 

reunió: un programa de suport a l’associacionisme, es farà un repàs de l’eix educatiu que 

desenvolupa Pla de Barris, i es comentarà el balanç econòmic de l’any 2021. 

 

 

2. Presentació del projecte de suport a l’associacionisme del barri del Carmel. 

 

Cira Piquer presenta un projecte d’enfortiment i suport associatiu que es desenvolupa des de 

Pla de Barris, en col·laboració amb l’equipament de Torre Jussana. És un programa que 

s’impulsa als 10 PdB que hi ha actius, però està molt adaptat a les entitats de cada territori.  

 

Està adreçat tant a associacions, com a col·lectius que no estan formats com a entitat, així 

com a equipaments i tècnics que treballen amb el teixit associatiu de cada territori. Al Carmel 

aquest programa es va iniciar al mes de juliol del 2021, amb unes primeres reunions amb el 

públic al qual s’adreça.  

 

Els principals serveis que ofereix són: acompanyament personalitzat a entitats (amb una 

durada determinada, individualment amb una entitat), acompanyaments grupals, 

assessoraments a mida, accions formatives, eines i recursos. 

 

La tècnica planteja a les entitats assistents si prefereixen fer una sessió específica per detectar 

necessitats o, pel contrari, des de Pla de Barris faciliten el contacte del responsable del 

programa de suport perquè les entitats interessades el puguin contactar. 

 

El contacte de la persona responsable del projecte de suport a l’associacionisme és  

xxxx@bcn.cat 

 

Xavier Moreno valora positivament el recurs i el treball que desenvolupa Torre Jussana de 

suport i formació en l’associacionsime. 

 

 

3. Presentació dels programes de l’eix educatiu. 

 

Xavier Moreno contextualitza que l’eix educatiu dins de Pla de Barris el que cerca és revertir 

les desigualtats existents en aquest àmbit.  

 

L’eix educatiu recull alhora accions d’inversió i d’altres que són programes com a tal, amb una 

durada determinada. El tècnic també assenyala que alguns dels projectes s’impulsen de 

manera transversal a més d’un barri, o a tots els que tenen un Pla de Barris, mentre que 

d’altres són específics del Carmel, fruits del treball comunitari.  

 

Perfils professionals.  

És un programa que es desenvolupa a tots els PdB de la ciutat. Té com a objectius donar 

suport a l’equip docent dels centres educatius i promoure el treball en xarxa amb altres serveis 

mailto:xxxx@bcn.cat


Acta de la Comissió de Seguiment del Pla de Barris del Carmel, 16 de març de 2022. 3 

municipals (serveis socials, salut pública, entre altres). Es materialitza en dues figures, dos 

perfils: especialista en l’atenció i el suport emocional, i educador social. Aquestes dues figures 

professionals s’integren als centres educatius i donen suport als equips docents des de la seva 

vessant professional (atenció emocional i educació social, respectivament).  

 

Actualment aquest programa ha facilitat que els tres centres educatius de primària i secundària 

del barri (IE Coves d’En Cimany, IE Mirades, escola El Carmel) tinguin la figura del suport 

emocional incorporada a la plantilla, mentre que en el cas de l’educador/a social està en 

aquests centres de primària i secundària, i alhora en les escoles bressol públiques.  

 

Menja-llibres.  

Aquest projecte també és transversal a la totalitat de PdB de la ciutat. Menja-llibres dibuixa un 

espai lúdic, amb intencionalitat educativa, que treballa les competències bàsiques i 

complementa el treball que es desenvolupa des de les aules dels centres docents. El projecte 

es fa a la biblioteca del Carmel. Es mostra en pantalla les places del programa ofertes i 

cobertes, assenyalant que pràcticament s’arriba a una ocupació del 100%.  

 

Caixa d’eines. 

Fernando Paniagua, tècnic de Pla de Barris, explica el programa de Caixa d’eines, a mig camí 

entre l’educació i la cultura. És també un projecte transversal i es treballa a 57 centres 

educatius repartits per tota la ciutat. Caixa d’eines treballa en base al dret a la cultura i al dret a 

accedir a ensenyaments artístics de qualitat. En aquest sentit, els centres educatius 

col·laboren amb equipaments públics culturals i de proximitat per apropar l’activitat artística als 

centres educatius i als alumnes.  

 

Hi ha dos tipus d’intervenció: dins de l’aula, on el tallerista es desplaça i desenvolupa l’activitat 

al centre educatiu; i fora de l’aula, quan puntualment els alumnes es desplacen a l’equipament 

públic a fer l’activitat allà. També es fa acompanyament als claustres, per incorporar aquesta 

perspectiva de manera més transversal al currículum del centre.  

 

El tècnic explica que els dos instituts escola del barri, Coves d’En Cimany i Mirades, són dos 

centres que estan en ple procés de transformació, incorporant nous nivells educatius. A les 

reunions amb aquests centres van demanar que treballéssim el programa de Caixa d’eines des 

de la perspectiva STEAM, que incorpora aspectes com la ciència, la tecnologia, enginyeria, art 

i matemàtiques als currículums dels centres de manera agrupada, integral i transversal, en 

col·laboració amb el centre de recerca de la Vall d’Hebron. Des de Pla de Barris s’ha 

acompanyat en tot aquest procés i ha posat en contacte als diferents agents involucrats en 

aquest procés de transformació. 

 

D’altra banda, l’escola El Carmel incorpora el teatre com a disciplina artística a través de Caixa 

d’eines. 

 

Aula STEAM. 

Xavier Moreno explica que, amb aquest context, Pla de Barris promou la creació d’una aula 

STEAM a la biblioteca del Carmel, per donar continuïtat a aquesta perspectiva integral fora 

dels centres docents i del currículum educatiu. És una forma de facilitar l’accés a aquests 

coneixements no només als alumnes d’aquests dos centres, sinó a tots els veïns i veïnes del 

barri. La voluntat és que aquesta aula estigui preparada per obrir de cara al curs 2022-2023.  

 

Oferta d’extraescolars. 

Aquest projecte consisteix en crear una oferta en funció de les necessitats del barri i, per tant, 
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parteix del treball comunitari entre veïns i veïnes, equipaments i entitats. Es mostra en pantalla 

les principals activitats extraescolars que s’han proposat a les reunions de treball amb els 

agents del territori. 

 

Inversions centres educatius. 

Es mostra en pantalla les inversions econòmiques que s’han realitzat i es realitzaran als dos 

instituts escola, Coves d’En Cimany i Mirades, tant des de Pla de Barris com des d’altres fons 

de finançament públic. Aquestes inversions són motivades per la necessitat dels centres 

educatius d’adaptar-se a la incorporació de més alumnes, donat que han anat augmentat any 

rere any un curs educatiu.  

 

Una veïna pregunta si Pla de Barris lluita contra l’assetjament escolar en algun dels seus 

programes, quant a la seva detecció. Assenyala que hi ha una greu falta de recursos en aquest 

sentit i té una incidència molt rellevant en la salut mental del jovent. Fina Pidelaserra, tècnica 

de Pla de Barris, explica que les figures dels perfils professionals explicades al primer punt 

incorporen aquesta perspectiva i actuen en la prevenció i detecció de l’assetjament escolar.  

 

Carme Badia, directora del Mercat del Carmel, intervé per explicar un projecte que es 

desenvolupa des del seu equipament en col·laboració amb la biblioteca del Carmel, 

“bibliomercat”. Consisteix en una parada del mercat que s’ha habilitat per promoure la lectura, i 

ha tingut bona acollida. Pregunta si podria aprofitar-se aquest espai per algun projecte de Pla 

de Barris. D’altra banda, la referent del Mercat explica un projecte educatiu i artístic que s’ha 

desenvolupat a l’equipament els darrers anys en col·laboració amb els centres educatius, 

també aprofitant una parada que estava buida, i assenyala que es podria lligar d’alguna forma 

amb el projecte de Pla de Barris de la Caixa d’eines. Xavier Moreno respon que tenen 

constància d’aquests projectes. Assenyala que des de Pla de Barris s’està treballant amb 

Districte per organitzar activitats de foment de la vida comunitària als equipaments públics. El 

referent de Pla de Barris indica que reflexionaran sobre quin pot ser el paper del mercat, en 

aquest sentit.  

 

 

4. Balanç econòmic del PdB durant l’any 2021 
 
Xavier Moreno mostra en pantalla uns gràfics de les quantitats pressupostades inicialment en 
cada àmbit d’actuació del Pla de Barris, quant està compromès (és a dir, executat i/o lligat a 
algun projecte que s’ha de portar a terme), pendent d’assignar (sense un projecte lligat, a 
l’espera de destí) i executat com a tal.  
 
El referent de Pla de Barris repassa els principals projectes associats a cada eix. La informació 
està disponible a la presentació. 
 
La referent del mercat explica un projecte de sostenibilitat que es desenvolupa des de 
l’equipament, que està en procés d’iniciar-se, consistent en reduir els plàstics d’un únic ús 
facilitant embolcalls reutilitzables als clients del mercat. Tenint en compte que l’eix de 
sostenibilitat i medi ambient del Pla de Barris disposa d’una quantitat econòmica rellevant 
pendent d’assignar, demana que es doni suport a aquesta prova pilot del mercat, ja sigui 
suport econòmic o de difusió i comunicació de la iniciativa. Xavier Moreno indica que prenen 
nota de la proposta i la treballaran internament.  
 
Una veïna demana que es faci pedagogia en relació amb l’ús de l’espai públic i el seu 
manteniment. Pregunta quins projectes es desenvoluparan al Carmel en l’eix d’espai públic. 
Xavier Moreno indica que prenen nota de la proposta i respon els dubtes sobre els projectes 
d’espai públic al Carmel: les escales mecàniques de la plaça de la Font de la Mulassa i els 
jardins de Jaume Planas. Sobre aquesta segona intervenció, Parcs i Jardins també assumirà 
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part de la despesa.  
 
Des de l’entitat “40 p’arriba 40 p’abajo” expliquen que des de l’associació estan prioritzant la 
sostenibilitat i el medi ambient i comenten alguns dels projectes que estan desenvolupant en 
aquest marc, al territori, i en col·laboració amb altres entitats i equipaments.  
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió. 

 
 
 
Dades de la sessió: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


