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Pàg. 2 
 

 

Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) 
 
Objectiu. La XARSE s’impulsa conjuntament des de Pla de Barris i Barcelona Activa per 
atendre les persones que han patit un empitjorament de les seves condicions bàsiques de 
vida arrel de la crisi sanitària de la Covid-19 i que, per diferents motius (manca d’informació, 
de competències digitals, de comprensió del llenguatge burocràtic o d’accés a internet...), 
necessiten un assessorament i/o acompanyament per accedir als recursos i/o ajuts 
existents. 
 
Lloc on es desenvolupa: Es realitza a l’Aula d’Informàtica del Casal de la Gent Gran. Plaça 
del Sortidor. El 22.03.21 s’inicia el servei intern i el 06.04.21 s’inicia pels usuaris. 
Es treballa de manera coordinada amb la Xarxa de Suport Mutu i amb d’altres entitats del 
barri. 
 
Existeixen 11 punts ubicats als següents barris per atendre les demandes de tots els barris 
de Pla de barris: Trinitat Vella, Bon Pastor, Trinitat Nova, Zona Nord, La Marina, El Raval, 
Besòs-Maresme. La Prosperitat, Turó de la Peira, El Carmel, el Poble-sec.  
 
Ofereix. Suport en la tramitació d’ajuts econòmics i gestions administratives associades. 
Facilita els recursos i serveis disponibles a cada territori. També s’impulsen altres accions en 
àmbits específics que puguin ser d’utilitat per fer front a la situació actual: 
 
 Programa de gestió de l’economia familiar: orientació i formació per gestionar els 

recursos propis (planificació de pressupostos, prevenció de deutes, control de 
despeses...) 

 Trobades de suport emocional: acompanyament per abordar el patiment causat per 
aquesta crisi i fer front als efectes emocionals ocasionats. 

 Formació a través d’un agent TIC.  
 
Ajuts més demanats 
Seguretat Social. (Ingrés Mínim Vital, Prestació familiar per naixement de fill/a Pensions No 
Contributives, Moratòries cotitzacions i Ajornament de deutes.  
Servicio Público de Empleo (SEPE). Subsidi per majors de 52, Subsidi per desocupació, 
Prestació per desocupació, Subsidi extraordinari per treballadores de la llar, Prestació 
especial per desocupació d'artistes, Subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte 
temporal, Renta Activa d'Inserció Disposició excepcional de plans de pensions i 
Reconeixement pròrroga subsidis.  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya). Títol Família 
nombrosa, Títol Família monoparental, Renda Garantida de Ciutadania, Reconeixement 
Dependència i Ajut a persones treballadores de residències 
Punts d’Assessorament Energètic (PAE) 
Bo social, Ajuts per subministraments i Certificat d’exclusió residencial 
 
Gestió: Per accedir al servei s’ha de concertar cita prèvia utilitzant una d’aquestes vies: 
 Persona usuària: truca directament al telèfon del barri corresponent al Poble-sec:  
 616 56 02 52 
 Tècnic/a referent d’un servei/entitat: deriva la persona internament, al correu 

electrònic de la tècnica del barri corresponent (amb dades personals + telèfon 
+demanda + barri). 

 Eric Asensio: easensio@insercoop.org 
 
Dades. Actualització d’atencions de la XARSE al Poble-sec: usuaris 111 i accions 282.   

mailto:easensio@insercoop.org


 

Pàg. 3 
 

 

Bibliocasal 
 
Acció que s’impulsa a través del Consorci de Biblioteques (CBB) i s’emmarca en l’esforç de 
municipal, dels Districtes i de Pla de Barris (PdB) d’obrir el màxim equipaments dels barris 
durant el mes d’agost per tal d’ampliar l’oferta educativa i cultural, que normalment es 
redueix  durant aquestes dates. 
 
Objectiu: Oferir una programació estable d’activitats culturals i de lleure al voltant del món 
dels llibres, de la lectura  i de l’expressió oral, dirigida als nens i nenes de 6 a 12 anys.  
 
A nivell específic els objectius són: 
 
 Fomentar el gust per la lectura. 

 
 Donar a conèixer els serveis de les biblioteques entre les famílies a partir de la 

participació dels infants en la programació Bibliocasal. 
 

 Oferir un espai d’utilització creativa del temps de vacances. 
 

 Oferir una programació complementaria i coordinada amb la resta d’iniciatives 
similars que es puguin donar als barris de les biblioteques a on es desenvoluparà 
aquesta programació, com Casals d’estiu, programes extraordinaris, programacions 
de Centres Cívics i Casals Infantils, etc.).  

 
Lloc on es desenvolupa: L’activitat es durà a terme a la biblioteca Francesc Boix (que es 
una de les 8 biblioteques de la ciutat on es dura a terme aquesta acció). En el cas del Dte. 
de Sants, també es farà a la Biblioteca Francesc Candel.  
 
Característíques: Les activitats es duran a terme 5 dies a la setmana, distribuïts entre 
horari de  matí i de tarda. Es faran dos grups de 15 participants. Cada grup participa 3 dies a 
la setmana. Els dimecres l’activitat serà oberta a tot el barri i tindrà format adaptat a aquesta 
circumstància (espectacles, conte contes,....). 
L’activitat pròpiament dita tindrà una durada de dues hores al dia. L’horari serà de torn de 
matí de 11 a 13 h i horari de tarda de 17 a 19 h. 
 
Cal inscripció prèvia. Es gestiona des de les biblioteques. 
Activitat gratuïta per les famílies. 
 
Dates de l’activitat: Del 2 al d’agost al 10 de setembre distribuïts en 3 torns:  

• 1er torn: del 2 d’agost al 13 d’agost  
• 2on torn: del 16 d’agost al 27 d’agost  
• 3er torn: del 30 d’agost al 10 de setembre 

 
Gestió: A través d’un concurs públic. Actualment encara no sabem quina ha estat l’empresa 
guanyadora. 
 
 
 
  



 

Pàg. 4 
 

 

Menja Llibres 2.0 
 
Projecte de suport a les competències bàsiques compartit amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona (CEB), amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
(IMEB), Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) i PdB.  
 
 
Objectius 

 Oferir un espai fora horari escolar que ajudi a reforçar les competències 
bàsiques(expressió oral, lectura i comprensió ) per aquells infants que ho 
precisin. 

 Despertar el foment i el gust per l’aprenentatge. 
 Implicar a les famílies en l’aprenentatge dels seus fills i filles, tot oferint 

eines i orientació. 
 
Dinàmica del projecte: S’ofereixen 15 places per cada escola (Poble Sec i Jacint 
Verdaguer) que formaran un Grup Constant. Cada infant participarà 2 dies a la 
setmana a l’activitat, que començarà una vegada acabada l’escola i es durà a terme en 
el mateix recinte escolar. L’activitat pròpiament dita tindrà una durada d’una hora, si bé 
està planificada una estona abans per jugar i berenar i una estona després per fer les 
sortides i els contactes amb els pares i mares de forma esglaonada. 
 
Està previst  flexibilitat en quan a dies que un infant pot participar en el projecte i, si les 
mesures COVID ho permeten barrejar grups de diferents escoles amb l’objectiu de que 
no quedi cap plaça sense cobrir i respondre a necessitats diferents segons si l’escola 
te una línia o dues.  
 
Població a qui va dirigit: Nens i nenes de segon i tercer de primària, que la seva 
tutora valori  que necessiten reforç  ( ja sigui perquè els costa aprendre la dinàmica  de 
la lectoescriptura, com que mostrin molt interès i cal potenciar-lo). La proposta a la 
família i a l’infant  de participar al projecte es farà per part de la tutora.  
 
Berenar: El projecte inclou el berenar. Intentarem que el subministrament  d’aquest es 
faci a través de comerços de proximitat, seguint recomanacions de la Capitalitat 
Alimentació Sostenible. 
 
Data inici: Setembre 2021.  
 
Gestió: A través d’un concurs públic. En aquest cas l’empresa guanyadora ha estat la 
Cooperativa + Educació. 
  



 

Pàg. 5 
 

 

Treballs de Recerca en alimentació sostenible 

Acció que s’emmarca dins de la Capitalitat mundial de l’Alimentació Sostenible- 
Barcelona 2021 i que es treballa conjuntament amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona (CEB) i el departament de Justícia Global. 
 
Objectius: 
 
 Oferir, incentivar i motivar als i les estudiants de primer de batxillerat per tal que 

l’alimentació i el que aquesta comporta sigui la temàtica del seu TR.  
 Acompanyar i tutoritzar els nois i les noies que hagin optat per fer el treball en 

aquest àmbit al llarg de tot el procés que implica una recerca d’aquestes 
característiques.  

 Aportar el coneixement en matèria d’alimentació, de sostenibilitat, justícia 
global i canvi climàtic.  

 Facilitar fonts d’informació especialitzades en la temàtica als i les alumnes, 
amb diferents formats ( consulta documents i estudis, audiovisual, entrevistes 
especialistes, visites presencials...)  

 Potenciar canvis de consum entre els nois i noies després de l’aprofundiment i 
reflexió que ha significat la recerca.  

 Implicar a altres agents en la reflexió i canvis de model que acompanya la 
recerca: altres estudiants dels instituts, famílies...  

 Donar visibilitat a aquests treballs de recerca en el Marc de la Capitalitat 
Mundial de l’Alimentació.  

 
Dinàmica del projecte: S’intervindrà simultàniament a 1er de batxillerat (en la tria del 
TR) i en 2on  de batxillerat (en la confecció del TR) de forma coordinada amb els tutors 
dels joves. 
 
El projecte té 3 vessants: 

• Individual: Alumne que fa el treball. 
• Grupal: Hi hauran activitats dirigides a tot el grup classe o altres cursos. 
• Comunitària: Es tindrà relació amb totes les iniciatives de l’àmbit de la 

sostenibilitat existents en el barri.  
 

A qui va dirigit: Alumnes de primer i segon de batxillerat de l’IES Consell de Cent. 

Data d’inici: Maig 2021. Es preveu una durada de tot el període de PdB.  

Gestió: A través d’un concurs públic. Empresa guanyadora Associació DESOS. 
Cooperació i desenvolupament sostenible.  
 



 

Pàg. 6 
 

 

Caixa d’Eines. Potenciar les disciplines artístiques dins l’horari escolar  
 
Intervenció dins horari lectiu al llarg del curs  
Treball conjunt amb districte (tècniques de barri, educació i cultura), amb CEB, amb CRP, 
ICUB i PdB per definir i acordar estratègia Caixa d'Eines conjuntament.  
 
Realitzada la 1ª ronda de reunions amb els 6 centres educatius en relació la Caixa d'Eines: 
escola Poble-sec, escola Jacint Verdaguer i institut Consell de Cent. A les escoles Bosc de 
Montjuïc, Tres Pins i l'institut Bosc de Montjuïc farem una intervenció diferent lligada a una 
acció festiva que obligui a reconeixes i treballar conjuntament entre elles.  
 
Escola Poble-sec. El curs vinent 2021-22 l'escola Poble-sec viurà un canvi de direcció, la 
qual està plantejant un projecte on la música tingui molt pes. Tant la nova directora com la 
nova cap d'estudis són especialistes de música i es veuen preparades per a desenvolupar i 
entomar un projecte de música. Donades les circumstàncies que l'escola Jacint Verdaguer fa 
anys que treballa la música com a element identitari del centre, hem cregut oportú trobar 
algun element diferenciador, i en acord amb la futura direcció, estem treballant per veure 
possibles sinergies amb el Mercat de les Flors i treballar la música des del moviment, el 
ritme, el cos... Encara en procés de definició. 
  
Escola Jacint Verdaguer. Escola hiperactiva, participa i incentiva tota mena de projectes. 
Destaca i es singularitza per la música com a element distintiu del centre que volen 
consolidar, i que fa temps que volen i no acaben de poder. Al igual que l'escola Poble-sec, 
també voldrien tenir una composició de famílies més fidel a la realitat del barri, i més 
visibilitat. Des de PdB podem acompanyar amb el claustre el tema de la música i quin encaix 
té com a eina educativa. Es pot continuar treballant en aquest procés de consolidació de la 
música amb l’associació Xamfrà, entitat amb la que ja fa dos anys que treballen. 
 
IES Consell de Cent. Estem treballant amb la direcció del centre per definir conjuntament 
quines línies de treball podem treballar. L'any que ve tenen diversos projectes entre mans i 
s'ha de valorar l'encaix de les diferents propostes i iniciatives, per tal de no sobresaturar el 
claustre i donar coherència a tot allò que passa al centre. El que sí ens ha traslladat l'institut 
és la seva voluntat d'esdevenir l'institut del barri del Poble-sec, ja que ara també acull molta 
població del Raval sud. Està clar que treballarem al voltant de l'art urbà, i volen oferir al 
Batxillerat la modalitat innovadora d’Art Urbà (prova pilot-curs vinent).  
 
El barri presenta dos mapes educatius, les escoles de muntanya i les de baix. Arrel de 
reunir-nos amb els 6 centres hem detectat la necessitat de fer un treball intercentres 
promocionant algunes accions que els impliquin a tots i que després tinguin una visibilització 
pública, per generar un mapa educatiu més cohesionat i no tant diferenciat i visibilitzar-lo.  
 
Accions puntuals. Són accions intercentres, on cada centre escull un parell de nivells per 
treballar amb alguna modalitat del Consell de Cultura Popular del Poble-sec (bastons, 
castellers, sardanes, danses, gralles,...) durant el 2on trimestre, de manera que per Sant 
Jordi i el Cercallibres es pogués fer trobada per mostrar conjuntament el treball realitzat. El 
Consell de Cultura Popular i Tradicional hi estan d’acord. 
 
Estem dibuixant l'estratègia, on hem de comptar amb la referent territorial del CEB, el CRP 
del districte,  tècniques de barri i educació  amb l'ICUB i Pla de Barris. 
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